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АНОТАЦІЯ 

 

Андрейко В.М. Розвиток методів оцінки якості програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних 

випробувань. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення» (15 – Автоматизація та приладобудування). – Приватний 

вищий навчальний заклад Університет Короля Данила, Івано-Франківськ, 

2017, Національний науковий центр «Інститут метрології» Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Харків, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню важливої науково-

прикладної задачі у галузі кваліметрії – оцінки якості програмного 

забезпечення засобів вимірювань шляхом розроблення нових та 

вдосконалення існуючих методів визначення якісних показників програмного 

продукту, що має важливе значення при здійсненні сертифікації програмного 

забезпечення. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше розробленні моделі кваліметричної шкали програмних 

продуктів на основі ряду Фібоначчі для кількісного оцінювання результатів 

визначення якісних показників, що забезпечує, у порівнянні з традиційними 

рівномірною інтервальною шкалою й шкалою, побудованою на базі функції 

Харрінгтона, кращі характеристики при апроксимації лінійною функцією. 

Вперше розроблені нові принципи побудови «Дерев якості» та «Дерев 

вимірюваних характеристик якості» шляхом масштабування довжини «гілок 

дерев» пропорційно до числових характеристик якісних показників 

програмного забезпечення, що дало змогу візуально оцінювати рівень якості 

оціночних елементів, метрик, критеріїв, факторів та узагальненого показника 

якості. 
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Удосконалено ієрархічну структуру показників якості програмних 

продуктів, наведених у національних і міжнародних нормативних 

документах, та розроблені методи визначення цих показників, що дозволяє 

адаптувати ці нормативні документи для сертифікації програмних продуктів. 

Отримали подальший розвиток методи оцінки якісних показників 

програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки шляхом 

формування узагальненого показника якості, що дозволяє порівнювати 

однотипні програмні продукти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методики випробувань та процедури сертифікації ПП, впровадженні у 

виробничу діяльність Науково-дослідної лабораторії випробувань 

програмних засобів Галицької Академії, що забезпечило, починаючи з 2014 

року, випробування 15 програмних продуктів; розробленні методики 

407368.00001-01 «Програма повірки побутових лічильників газу. Програма і 

методика випробувань» впровадженої у виробничу діяльність ІВФ «Темпо»; 

її використання забезпечило щорічно, починаючи з 2010 року, випробування 

ПЗ 10 повірочних установок лічильників газу; отримані в роботі наукові 

результати впроваджені в навчальний процес кафедри інформаційних 

технологій та програмної інженерії Університету Короля Данила при 

викладанні дисциплін: «Якість програмного забезпечення та тестування», 

«Документування програмного забезпечення». Розроблені в дисертації нові 

технічні рішення для визначення часових параметрів програмного 

забезпечення вимірювальних комплексів об’єму газу захищені патентом 

України на винахід. 

Ключові слова: програмне забезпечення, засоби вимірювальної техніки, 

дерево якості, дерево властивостей, узагальнений показник якості. 
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ABSTRACT 

 

Andreyko V.M. The development to the methods of measuring instruments 

software quality estimation. – Qualifying scientific work on the manuscript. 

Ph.D. thesis in Engineering Science in specialty 05.01.02 «Standardization, 

certification and metrological assurance» (15 – Automation and instrumentation). – 

A private institution of higher education King Danylo University, Ivano-Frankivsk, 

2017, National scientific centre «Institute of Metrology», Kharkiv, 2017. 

The dissertation is devoted for solving the important scientific and 

engineering problem - development of scientific and methodical basis for 

measuring instrumentation software quality evaluation using new methods 

development or existing methods improvement for software qualimetry. 

Scientific novelty of the obtained results. 

A model of the software qualitic scale based on the Fibonacci series was 

used for the first time to quantify the results of the determination of qualitative 

indicators, which provides the best characteristics when approximating the linear 

function, in the comparison with the traditional uniform interval scale and the scale 

constructed on the basis of the Harrington function. 

New principles of the «Quality Tree» and «Tree of Measured Quality 

Characteristics» were developed for the first time by scaling the length of the «tree 

branches» in proportion to the numerical characteristics of the software quality 

indicators, which made it possible to visually assess the quality of the evaluation 

elements, metrics, criteria, factors and the generalized indicator quality. 

The hierarchical structure of the software quality indicators in the national 

and international normative documents has been improved, and the methods of 

defining these indicators have been developed, which allows adapting these 

regulatory documents for software product certification. 
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The methods of evaluating the software quality indicators of measuring 

devices were further developed by forming a generalized quality index, which 

allows comparing similar types of software. 

The practical significance of the results obtained is to develop a test 

procedure for software certification, the introduction into the production activities 

of the Research Laboratory of Testing Software Programs of the Galician 

Academy, which provided, starting in 2014, testing of 15 software products; 

development of the method 407368.00001-01 «The program of verification of 

domestic gas meters. Program and test method» introduced into the production 

activities of the IMF «Tempo»; its use has ensured, annually, starting from 2010, 

the software testing 10 calibration gas meters; the scientific results obtained in the 

work are introduced into the educational process of the Department of Information 

Technologies and Software Engineering at King Danylo University in teaching 

disciplines: «Software and Test Quality», «Software Documentation». New 

technical solutions for determining the software time parameters of gas volume 

measuring complexes, which are developed in the dissertation, are protected by the 

patent of Ukraine for the invention. 

Keywords: software, measurements instrumentation, quality tree, feature 

tree, quality score generalized. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ПЗ – програмне забезпечення 

ЗВТ – засоби вимірювальної техніки 

ПП – програмний продукт 

ДСТУ – національний (державний) стандарт України 

ГОСТ – міждержавний стандарт 

ЄСПД – Єдина система програмної документації 

ISO – International Organization for Standardization – міжнародна організація зі 

стандартизації 

IEC – International Electrotechnical Commission – міжнародна електротехнічна 

комісія  

ООВ – орган з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг 
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ВСТУП 

 

Велика різноманітність мов програмування, як інструменту створення 

програмних продуктів, дозволяє різнобічно реалізувати задачі, що ставляться 

перед програмістами. Тому на світовому ринку програмних продуктів (далі 

ПП) зустрічаються однотипні програми, які вирішують одні і ті ж задачі, і 

перед споживачами такого програмного забезпечення (далі – ПЗ) постає 

питання вибору однієї з таких програм. Критерії вибору програм, як правило, 

стосуються якогось одного із факторів: цінового, інтерфейсного, апаратного 

та ін. 

Найбільш ефективним при виборі ПЗ є якісний критерій, який об’єднує 

кваліметричні показники різноманітних характеристик програм.  

Чинна нормативна база, що регламентує методи визначення та оцінки 

якісних показників ПП, встановлює шість факторів якості, що базуються на 

критеріях якості, які, в свою чергу, визначаються на основі оціночних 

елементів, об’єднаних у метрики якості. Наявність такого різноманіття 

факторів якості ускладнює можливість порівняння двох однотипних ПП. 

Крім того в діючих нормативних документах відсутні методики такого 

порівняння. 

Виходячи з цього, актуальним є питання розроблення методології 

визначення єдиного узагальненого якісного показника для того чи іншого ПП 

з подальшою можливістю порівняння цих продуктів за єдиним критерієм, що 

об’єднуватиме в собі всі характеристики якості ПП. 

Ще більші вимоги до якісних показників повинні бути для ПЗ засобів 

вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), а тим паче еталонних засобів 

вимірювань, для обчислювальних компонентів яких в чинних нормативних 

документах немає навіть сформованої номенклатури якісних показників. 

Велика увага в такому ПЗ повинна приділятися часовим характеристикам 

виконання програм та їх вимірюванню і оцінці. 
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Відкритим залишається питання представлення визначених показників 

якості ПП. В літературних джерелах та нормативних документах ці 

показники, як правило, подаються у вигляді громіздких таблиць, що є 

важким для аналізу.  

Актуальність теми. В останні роки ЗВТ все частіше оснащуються ПЗ, 

яке призначено для перетворення та обробки вимірювальної інформації, 

керування й полегшення роботи з ними. Тому при оцінюванні таких ЗВТ на 

відповідність технічним регламентам постає питання про якість цього ПЗ, 

оскільки воно безпосередньо впливає на роботу ЗВТ. При визначенні якості 

ПЗ велику роль відіграють саме процедури встановлення критеріїв якості, 

визначення їх показників й методи її оцінювання. Тому розроблення методів 

визначення та оцінювання показників якості ПЗ ЗВТ, методів порівняння 

якісних показників однотипних (однакового призначення) ПП на основі 

узагальненого показника якості та придатності для зручного візуального 

сприйняття і аналізу є актуальним. 

Виходячи з великого асортименту якісних показників ПЗ, доцільним є 

розробляння алгоритмічної структури та програмної реалізації методів 

оцінювання якості ПЗ на основі визначених кваліметричних показників, а 

також розробляння відповідних нормативних (методичних) документів. 

Вирішенню цих питань й присвячено цю роботу, в якій систематизовані 

якісні показники ПЗ ЗВТ, розроблені методи визначення, оцінювання та 

представлення цих показників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

розділи роботи склали дослідження, виконані за тематикою ПВНЗ 

Університету Короля Данила в рамках теми «Розроблення Методики оцінки 

якості програмних продуктів засобів вимірювальної техніки» (2015-2017 рр., 

ДРН 0116U002344, відповідальний виконавець). 

Окремі розділи роботи склали дослідження, виконані за 

госпдоговірною тематикою ПВНЗ «Галицька Академія» в рамках договору 
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Н01-11 з ІВФ «Темпо» на створення науково-технічної продукції по темі: 

«Розроблення комплекту програмної і експлуатаційної документації та 

проведення випробувань програмних засобів еталонних повірочних 

установок» (2010-2011 рр., виконавець). 

Мета дослідження полягає у розвитку наукових та методичних 

положень оцінки якості ПЗ ЗВТ, розробленні нових та вдосконаленні 

існуючих методів кваліметрії ПП при здійсненні сертифікації ПЗ. 

Для досягнення зазначеної мети у роботі поставлені такі задачі:  

- здійснити аналіз чинних в Україні нормативних документів з 

урахуванням вимог європейських та міжнародних стандартів, які 

встановлюють вимоги до випробування та оцінки якості програмних засобів, 

що дозволить адаптувати їх для використання під час сертифікації 

програмного забезпечення; 

- провести дослідження методів оцінки якісних показників ПЗ ЗВТ та 

визначити узагальнений показник якості, що дозволить здійснювати 

порівняння однотипних ПП; 

- провести моделювання шкал для відображення проявів кількісних 

характеристик якісних показників ПЗ ЗВТ, що дозволить здійснювати оцінку 

рівнів якості ПП; 

- розробити нові принципи побудови та вдосконалити існуючі графічні 

методи відображення результатів визначення та оцінки показників якості ПЗ, 

що дає змогу візуально оцінити рівень якості оціночних елементів, метрик, 

критеріїв, факторів та узагальненого показника якості. 

Об’єктом дослідження є процес кваліметрії програмного забезпечення 

засобів вимірювальної техніки. 

Предметом дослідження є методичні аспекти оцінки якості 

програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки.  
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Методи досліджень, що покладені в основу роботи, базуються на 

математичному моделюванні з використанням теорії графів, множин, 

імоворіностей. 

Експериментальні дослідження ПЗ ЗВТ і узагальнення результатів 

здійснювалися із застосуванням вимірювального, реєстраційного, 

розрахункового та експериментального методів. 

Методологічну основу методів дослідження складає системний підхід 

при вирішенні задачі кваліметрії ПП на базі аналізу і вдосконалення науково-

технічних та нормативних аспектів визначення показників якості ПЗ ЗВТ. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше розроблено модель кваліметричної шкали програмних 

продуктів на основі ряду Фібоначчі для кількісного оцінювання результатів 

визначення якісних показників, що забезпечує, у порівнянні з традиційними 

рівномірною інтервальною шкалою й шкалою, побудованою на базі функції 

Харрінгтона, кращі характеристики при апроксимації лінійною функцією. 

2. Вперше розроблені нові принципи побудови «Дерев якості» та 

«Дерев вимірюваних характеристик якості» шляхом масштабування довжини 

«гілок дерев» пропорційно до числових характеристик якісних показників 

програмного забезпечення, що дало змогу візуально оцінювати рівень якості 

оціночних елементів, метрик, критеріїв, факторів та узагальненого показника 

якості. 

3. Удосконалено ієрархічну структуру показників якості програмних 

продуктів, наведених у національних і міжнародних нормативних 

документах, та розроблені методи визначення цих показників, що дозволяє 

адаптувати ці нормативні документи для сертифікації програмних продуктів. 

4. Отримали подальший розвиток методи оцінки якісних показників 

програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки шляхом 

формування узагальненого показника якості, що дозволяє порівнювати 

однотипні програмні продукти. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в 

наступному: 

- розроблені методика випробувань та процедура сертифікації ПП, 

впроваджені у виробничу діяльність Науково-дослідної лабораторії 

випробувань програмних засобів Галицької Академії, що забезпечило, 

починаючи з 2014 року, випробування 15 програмних продуктів; 

- розроблена методика 407368.00001-01 «Програма повірки побутових 

лічильників газу. Програма і методика випробувань» впроваджена у 

виробничу діяльність ІВФ «Темпо»; її використання забезпечило щорічно, 

починаючи з 2010 року, випробування ПЗ 10 повірочних установок 

лічильників газу; 

- отримані в роботі наукові результати впроваджені в навчальний 

процес кафедри інформаційних технологій та програмної інженерії 

Університету Короля Данила при викладанні дисциплін: «Якість 

програмного забезпечення та тестування», «Документування програмного 

забезпечення». 

Розроблені в дисертації нові технічні рішення для визначення часових 

параметрів програмного забезпечення вимірювальних комплексів об’єму газу 

захищені патентом України на винахід. 

Особистий внесок здобувача.  

Основні положення та результати роботи отримані автором самостійно. 

Вони стосуються розроблення: моделі «Дерева вимірюваних характеристик 

якості» програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки [1], методу 

побудови «дерева якості» на основі числових значень показників якості 

програмних засобів, які пропорційні «довжині гілок дерева» [2], графічної 

моделі «Дерева якості» програмних продуктів [3]; єдиних критеріїв для 

визначення рівня якості програмних продуктів [4], оцінки адекватності 

кваліметричних шкал ПП [5]; формування номенклатури нормативних 

документів з оцінки якості ПЗ [6]. 
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У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать: визначення 

впливу номенклатури супровідної документації на якісні показники ПЗ [7], 

розроблення методів: вимірювання часових характеристик ПЗ коректорів 

об’єму газу [8], визначення єдиного узагальненого показника якості 

програмних засобів в умовах невизначеності [9]; моделі кваліметричної 

шкали ПП, розробленої на основі ряду Фібоначчі [10, 11]; розроблення 

методу та математичної моделі, для визначення якісних показників 

програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки [12, 13]; 

патентозахищене конструктивне рішення повірочної установки 

вимірювальних комплексів об’єму газу [14]; аналіз нормативних документів з 

метою досягнення оптимального ступеня впорядкування вимог до 

документування ПП [15]; формування номенклатури часових параметрів 

програмних засобів [16], визначення часових характеристик ПЗ 

вимірювальних комплексів об’єму газу [17]. 

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідались, обговорювались і отримали позитивну оцінку на 4-ох 

міжнародних, 2-х всеукраїнських та 2-х звітних науково-технічних 

конференціях, а саме: 

 13-й Міжнародній науково-технічній конференції 

«Приладобудування: стан і перспективи», м. Київ, 2014; 

 Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні науково-

технічні дослідження», м. Івано-Франківськ, 2017 р.; 

 Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Концептуальні 

проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки», м. Івано-

Франківськ, 2017 р.; 

 8-й Міжнародній науково-технічній конференції пам’яті професора 

Ігоря Кісіля «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного 

контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового 

обладнання», м. Івано-Франківськ, 2017 р.; 



 

 

 

22 

 всеукраїнській науково-технічній конференції «Інтеграція науки і 

практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування», м. 

Івано-Франківськ, 2013 р.; 

 всеукраїнській науково-технічній конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку проектної діяльності: теорія, практика, іновації», м. 

Івано-Франківськ, 2014 р.; 

 звітних викладацьких науково-практичних конференціях «Наука та 

освіта ХХІ століття», м. Івано-Франківськ, 2014, 2015 рр. 

Матеріали роботи доповідались на звітних конференціях ПВНЗ 

Університету Короля Данила впродовж 2014-2015 рр. 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у 17 

публікаціях, у тому числі, в: 1 монографії (одноосібна), 6 наукових працях (із 

них 1 одноосібна), із них 4 у виданнях, що входять до Переліку наукових 

фахових видань України та 2 в закордонних періодичних наукових виданнях, 

з них 3 внесені до міжнародних наукометричних баз (РИНЦ, Index 

Copernicus), 1 патенті України на винахід та у 9 публікаціях (із них 4 

одноосібних) за матеріалами праць міжнародних (4 публікації), 

всеукраїнських та звітних науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 184 сторінки, з них 8 таблиць і 27 рисунків по тексту, 3 

рисунки на окремих аркушах, список використаних джерел з 69 найменувань 

на 9 сторінках та 8 додатків на 48 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

1.1 Чинна нормативна база з оцінки якісних та вимірювальних 

характеристик програмного забезпечення 

 

На даний час в Україні використовується ряд нормативних документів, 

дія яких поширюється на програмне забезпечення [1, 11, 12]. Зокрема, 

перелічені нижче документи регламентують вимоги до показників якості ПЗ 

та встановлюють методики випробувань для оцінювання якості програмних 

засобів (рис. 1.1). 

На рис. 1.1 наведена номенклатура нормативних документів з оцінки 

якості ПЗ [1, 11, 12], які нормують наступні її показники: 

 ГОСТ 28195-89 не діє в Україні з 01.01.2018 р., але встановлює 

загальні положення оцінки якості програмних засобів вимірювальної техніки, 

що постачаються через фонди алгоритмів і програм, номенклатуру і 

застосовність показників якості програмних засобів, тому даний документ 

доцільно розглядати, як досить важливу публікацію. Вибір номенклатури 

показників якості для конкретного ПЗ здійснюється з урахуванням його 

призначення і вимог областей застосування згідно групи 505 [19], 

 ДСТУ 2844-94 встановлює терміни та визначення основних понять 

у галузі забезпечення якості програмних засобів. Терміни, встановлені цим 

стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах документації та 

літературі з питань забезпечення якості програмних засобів, що входять у 

сферу робіт з стандартизації або використовують результати цих робіт [20], 

 ДСТУ 2851-94 установлює склад, вимоги і рекомендації до 

побудови (змісту, викладенню і оформленню) документації, що фіксує 

результати найбільш поширених видів контрольних випробувань 
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(попередніх, приймальних і експлуатаційних) дослідних зразків програмних 

засобів. Стандарт використовується для планування організації 

документування результатів випробувань ПЗ в установах-розробниках ПЗ і в 

незалежних лабораторіях (центрах) випробувань ПЗ як основа для розробки 

конкретних вимог до складу, форми і змісту документації результатів 

випробувань з урахуванням специфіки ПЗ, що випробовується, та виду 

випробувань [21],  

 ДСТУ 2853-94 установлює загальні принципи та порядок 

підготовки і проведення попередніх, приймальних і експлуатаційних 

випробувань дослідних зразків програмних засобів. Стандарт поширюється 

на ПЗ всіх видів, що розроблюються чи модернізуються, за винятком 

особливо критичних [22], 

 ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 встановлює вимоги до якості пакетів 

програм та інструкції з тестування пакетів програм на відповідність цим 

вимогам. Стандарт орієнтовано на постачальників, органи сертифікації та 

акредитації випробувальних лабораторій, покупців і користувачів пакетів 

програм [23], 

 ДСТУ 4302:2004 наводить настанови щодо документування 

комп’ютерних програм. Цей стандарт застосовують до документів, 

укладених на будь-якій природній мові, та не залежить від інформаційного 

середовища, яке використовують для реалізації мови, тобто принцип є 

загальноприйнятим, але в деяких випадках можуть мати місце розбіжності в 

структурі та форматі [24], 

 ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 містить опис інших частин. У ньому 

визначено технічні терміни, які використано у решті частин, а також 

наведено загальні вимоги щодо специфікування та оцінювання якості 

програмного засобу і пояснено загальні поняття. Крім того, в ній визначено 

рамкові угоди для оцінювання якості всіх видів програмного продукту і 
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встановлено вимоги до методів вимірювання і оцінювання програмного 

продукту [25], 

 ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 містить вимоги і надає рекомендації 

для практичної реалізації оцінювання програмного продукту, коли різні 

групи повинні розуміти, приймати і довіряти результатам оцінювання. 

Процес, описаний в цьому стандарті, визначає дії, необхідні для того, щоб 

аналізувати вимоги до оцінювання, специфікувати, проектувати і виконувати 

дії з оцінювання і робити висновки з оцінювання будь-якого програмного 

продукту. Процес оцінювання можна використовувати для оцінювання вже 

наявних продуктів, за умови, що потрібні компоненти продукту доступні, або 

для оцінювання розроблюваних продуктів [26], 

 ДСТУ ISO/IEC 14598-6:2005 визначає структуру і зміст 

документації, яку потрібно використовувати для опису модуля оцінювання. 

Модулі оцінювання призначені для користування в контексті 

багаточастинних стандартів ІSО/ІЕС 9126 та ІSО/ІЕС 14598. Цей стандарт 

призначено для використовування експертами з методології оцінювання, як, 

наприклад, лабораторіями тестування, дослідними інститутами та iншими, 

під час створювання нових модулів оцінювання [27],  

 ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 описує двоскладову модель якості ПП: 

зовнішню та внутрішню якість, якість під час використання. До першої 

складової входить шість характеристик, які, в свою чергу, поділяються на 

підхарактеристики. До другої складової входять чотири характеристики 

якості під час використання, але не конкретизують цю модель. Наведені 

характеристики застосовуються до будь-якого виду ПЗ, включаючи 

комп’ютерні програми і дані, що містяться у вбудованих програмах [28],  

 ДСТУ ISO/IEC 9126-2:2008 поширюється на зовнішні метрики для 

кількісного вимірювання зовнішньої якості програмного забезпечення у 

термінах характеристик та підхарактеристик, визначених в ISO/IEC 9126-1 

[29], 
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 ДСТУ ISO/IEC 9126-3:2012 надає внутрішні метрики, призначені 

для атрибутів шести характеристик внутрішньої якості, визначених в ISO/IEC 

9126-1 [30],   

 ДСТУ ISO/IEC 9126-4:2012 наводить метрики якості під час 

використання, призначені для вимірювання атрибутів якості, визначені в 

ISO/IEC 9126-1 [31], 

 ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013 визначає основні концепції щодо 

Вимірювання Функціонального Розміру (FSM). Даний стандарт 

застосовується під час визначення, якщо  FSM є методом для встановлення 

розміру ПЗ і не перешкоджає розробленню різноманітних методів, але 

забезпечує підґрунтя для оцінювання того, чи відповідає певний метод FSM 

[32], 

 ДСТУ ISO/IEC 14143-3:2013 установлює методичні засади для 

верифікації тверджень FSM-методу і/або для проведення тестів, запитаних 

замовником верифікації, які стосуються таких експлуатаційних 

характеристик, як: повторюваності та відтворюваності, точності, 

перетворюваності, порогу розрізнення,   застосуванні до Функційних 

Доменів. Він забезпечує об’єктивність, неупередженість, несуперечність та 

повторюваність вихідного продукту верифікації [ 33], 

 ДСТУ 7363:2013 установлює загальні технічні вимоги до ПЗ ЗВТ. 

Стандарт поширюється на розроблюване ПЗ та на ПЗ у складі ЗВТ під час 

проведення державних приймальних випробувань [34], 

 РМУ 021-2006 встановлює порядок проведення атестації ПЗ ЗВТ 

при проведенні державних приймальних випробувань ЗВТ, який 

розповсюджується на державні наукові метрологічні центри і територіальні 

органи Держспоживстандарту України [35], 

 



 
 

 

27 

 

Рисунок 1.1 – Схема нормативної бази оцінки якості програмного 

забезпечення в Україні 
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програмним забезпеченням і спеціалізованого програмного забезпечення, яке 

використовується в області законодавчої метрології, для забезпечення 

єдності вимірювань на етапі виготовлення засобів вимірювань і 

організаціями, які проводять випробування засобів вимірювальної техніки з 

метою гармонізації вимог до програмного забезпечення на етапі внесення їх 

до Національного реєстру засобів вимірювальної техніки [36],  

 WELMEC 7.1 призначений для підтримки єдиного європейського 

програмного забезпечення та результату експертизи, що підлягає оцінці, для 

виробника [41], 

 WELMEC 7.2 документ містить рекомендації, що відносяться до 

таких засобів вимірів, які потрапляють під дію MID («Measuring Instruments 

Directive»), але в першу чергу до засобів вимірювальної тезніки, обладнаним 

програмним забезпеченням. Він адресований як виробникам засобів 

вимірювальної техніки, так і організаціям, відповідальним за оцінку їх 

відповідності [38]. 

Інститутом програмних систем Національної академії наук України 

розроблено ряд національних стандартів, що встановлюють вимоги до 

кваліметричних показників програмного забезпечення та документування ПЗ 

[23 – 29]. 

 

1.2 Методичні вимоги до оцінки якості програмного забезпечення 

 

В роботі [39] акцентується, що основним стандартом якості в області 

інженерії ПЗ є стандарт, який визначає номенклатуру, атрибути і метрики 

вимог якості ПЗ [40]. Даний стандарт є одним з визначальних факторів при 

моделюванні якості ПЗ. Стандарти [25 – 27] регламентують способи оцінки 

цих характеристик. В загальній сукупності вони утворюють модель якості, 
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відому під назвою SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation), 

загальна структура якої до моделювання якості ПЗ наступна: 

 ідентифікувати невеликий набір атрибутів якості найвищого 

рівня абстракції; 

 у напрямку «згори-донизу» розбити ці атрибути на набори 

підлеглих атрибутів.  

Атрибути ПЗ, підлягають точному опису та вимірюванню. Вимоги 

якості можуть бути представлені як обмеження на модель якості.  

Модель якості SQuaRE та її основні характеристики якості за 

стандартом [40] представлено на рис. 1.2. 

Модель зображена на рис. 1.2 зводить властивості якості системи до 

шести характеристик, а саме: функціональність, надійність, зручність, 

ефективність, супроводжуваність та можливість переносу. Кожна 

характеристика в свою чергу складається з ряду відповідних 

підхарактеристик. 

Процеси вибору і встановлення метрик і шкал для опису характеристик 

якості програмних засобів можна розділити на два етапи [68]: 

- вибір і обґрунтування набору початкових даних, що відображають 

загальні особливості і етапи життєвого циклу проекту програмного засобу і 

його споживачів, кожний з яких впливає на певні характеристики якості 

комплексу програм; 

-  вибір, встановлення і затвердження конкретних метрик і шкал 

вимірювання характеристик і атрибутів якості проекту для їх подальшої 

оцінки і зіставлення з вимогами специфікацій в процесі кваліфікаційних 

випробувань або сертифікації на певних етапах життєвого циклу 

програмного засобу. 
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На першому етапі за основу слід брати всю базову номенклатуру 

характеристик, субхарактеристик і атрибутів, стандартизованих в [28]. Їх 

опису бажано заздалегідь упорядкувати по пріоритетах з урахуванням 

призначення і сфери застосування конкретного проекту програмного засобу. 

Далі необхідно виділити і ранжувати за пріоритетами споживачів, яким 

необхідні певні показники якості проекту програмного засобу з урахуванням 

їх спеціалізації і професійних інтересів. Підготовка початкових даних 

завершується виділенням номенклатури базових, пріоритетних показників 

якості, що визначають функціональну придатність програмного засобу для 

певних споживачів.  

На другому етапі, після фіксації початкових даних, яка повинен 

виконати споживач оцінок якості, процеси вибору номенклатури і метрик 

починаються з ранжирування характеристик і субхарактеристик для 

конкретного проекту і їх споживача. Далі цими фахівцями для кожного з 

відібраних показників повинна бути встановлена і узгоджена метрика і шкала 

оцінок субхарактеристик і їх атрибутів для проекту і споживача результатів 

аналізу. Для показників, що представляються якісними ознаками, бажано 

визначити і зафіксувати в специфікаціях опису умов, при яких слід вважати, 

що дана характеристика реалізується в програмному засобі. Вибрані 

значення характеристик якості і їх атрибутів повинні бути заздалегідь 

перевірені розробниками на ту, що їх реалізовується з урахуванням 

доступних ресурсів конкретного проекту і при необхідності відкоректовані. 

В галузі забезпечення якості ПЗ створені нові стандарти та методології 

(Capability Maturity Model (CMM), (SPICE), Bootstrap, Trillium). Щоб 

визначити загальний рівнь розвитку технологічних процесів в ІТ-сфері 

розроблена спеціальна система оцінки зрілості технологічних процесів– 

модель Capability Maturity Model (CMM), заснована на п’яти так званих 
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рівнях зрілості (maturity levels), кожен з яких характеризує певний ступінь 

якості ПП, а саме [41]:  

1) початковий – відсутнє стабільне середовище розробки і 

супроводження; не витримуються терміни випуску продуктів; всі сили 

спрямовано на кодування і тестування програми (75% софтверних 

організацій);  

 

 

 

Рисунок 1.2 – Модель якості ПЗ за стандартом ISO/IEC 25010:2011 
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2) повторюваний – жорстке керування, планування і контроль; акцент 

робиться на початкові вимоги, методи оцінки і конфігураційний менеджмент 

(15%); 

3) фіксований – процеси повністю документовані, стандартизовані і 

інтегровані в єдиний технологічний потік (8%);  

4) керований – намагання оцінити якість процесів і готового продукту 

кількісно; для контролю над процесами використовуються метрики (1,5%); 

5) оптимізований – намагання покращення роботи, керуючись 

кількісними критеріями якості; основна мета – випуск бездефектних 

продуктів, в яких помилки усунені ще на стадії внутрішнього тестування 

(0,5%). 

Модель SPICE (Software Process Improvement and Capability 

Determination) [42] розроблено ISO як єдиний стандарт оцінки програмних 

процесів. В SPICE визначено 6 різних рівнів, які застосовуються як до 

організації в цілому, так і до окремо взятих процесів. Перевагою даної маделі 

є вільний доступ до неї на офіційному сайті SPICE [43]. 

В роботі [44] розглядається «мовно-орієнтовний підхід (МОП) до 

вимірювань та оцінки ПЗ», який дозволяє створювати автоматичні, засновані 

на знаннях, програмні технології оцінки ПЗ, що базуються на однозначному, 

«прозорому» та семантично коректному описі понять прикладної області 

«якість програмного забезпечення» [45]. МОП підтримує всі відомі 

стандарти, моделі і метрики програмного забезпечення. 

В сфері якості існує достатньо багато стандартів – національних, 

галузевих, відомчих, корпоративних. Міжнародним стандартом якості ПЗ є 

[28 – 31], який складається з 4 частин під загальним заголовком 

«Інформаційна технологія – характеристики та метрики якості програмного 

забезпечення». В Німеччині розглядають такі властивості якості ПЗ як: 
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надійність, продуктивність, модифікованість та ергономічність (зручність у 

використанні). У Франції J. Laprіe запропонував розглядати гарантоване 

виконання специфікованих послуг (dependabіlіty), як аналог якості [44]. 

Стандарти [27 – 30] та [46] включають по шість базових характеристик 

якості та містять множини певних підхарактеристик, які відрізняються між 

собою. На рис. 1.3 (a – f) відображено порівняльний аналіз стандартів якості 

[45] та [28], останній з яких орієнтований на оцінку якості самого ПП, та в 

якому виділяються такі складові якості ПЗ як: внутрішня, зовнішня якість та 

якість у використанні [44]. 

Порівняльний аналіз стандартів якості [46] та ISO/IEC [28] по кожній з 

характеристик якості зображено на рис. 1.3 a – f відповідно: 

 Функціональність (Functionality) (рис. 1.3 a)— здатність ПП 

надавати функції, які відповідають заявленим і передбачуваним потребам, у 

разі використання програмного забезпечення відповідно до заданих умов 

[28]. 

 

Рисунок 1.3 a – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (функціональність) 

 Надійність (Reliability) (рис. 1.3 b) — здатність ПП підтримувати 

встановлений рівень експлуатаційнх характеристик під час використання за 

заданих умов [28]. 



 

 

 

34 

 

Рисунок 1.3 b – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (надійність) 

 

 Зручність використання (Usability) (рис. 1.3 c)— здатність ПП бути 

зрозумілим, опанованим, керованим і привабливим для користувача під час 

використання за заданих умов [28]. 

 

 

Рисунок 1.3 c – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (використання) 

 

 Ефективність (Efficiency) (рис. 1.3 d)— здатність ПП забезпечувати 

належне виконання стосовно кількості використаних ресурсів, згідно із 

заявленими вимогами [28]. 
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Рисунок 1.3 d – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (ефективність) 

 

 Зручність супроводу (Maintainability) (рис. 1.3e)— здатність ПП 

бути зміненим. Модифікації можуть охоплювати коригування, 

вдосконалення або пристосування ПЗ до змін у середовищі й у вимогах та 

функціональних специфікаціях [28]. 

 

 

Рисунок 1.3 e – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (супроводжуваність) 

 

 Портативність, мобільність (Portability) (рис. 1.3 f)— здатність ПП 

переміщатися з одного середовища до іншого [28]. 
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Рисунок 1.3 f – Порівняльний аналіз стандартів якості 

ДСТУ 2850:1994 та ISO/IEC 9126-1:2001 (переносимість) 

 

В роботі [44] відзначено наступне: обидва стандарти якості місять 

однакові характеристики внутрішньої якості ПЗ, однак різні вимоги щодо 

якості за характеристикою – зручність використання (Usability), тобто дана 

характеристика є спільною за найменшою кількістю підхарактеристик; 

найбільш подібні для обох стандартів якості ПЗ такі характеристики як: 

функціональність (Functionality) та надійність (Reliability). 

 

1.3 Стандартизовані методи випробувань програмного 

забезпечення 

 

Здійснюючи перевірку ПЗ ЗВТ, важливо підібрати коректний метод 

перевірки, беручи до уваги можливість його реалізації, затрати на реалізацію, 

якість проведеної перевірки тощо. На рис. 1.4 наведено класифікацію методів 

перевірки ПЗ ЗВТ на основі робіт [47, 48]. 

Метод порівняльного тестування із застосуванням опорного ПЗ (рис. 

1.4) використовується за наявності ПЗ, яке допомагає ідентифікувати функції 

ПЗ, що перевіряється. Як опорне ПЗ може бути застосоване: 

 атестоване або/і сертифіковане ПЗ ЗВТ, функціональне 

призначення якого аналогічне ПЗ, що перевіряється; 
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 спеціально розроблене ПЗ з функціями, ідентичними ПЗ, що 

перевіряється; 

 ПЗ для вирішення завдань технічних обчислень (наприклад, 

електронні таблиці, ПЗ для математичних та статистичних 

обчислень тощо). 

Цей метод дає можливість максимально враховувати особливості ПЗ, 

що перевіряється, та метрологічні характеристики ЗВТ. Недоліком методу є 

те, що часто складність ПЗ робить реалізацію цього методу недоцільним 

через значні затрати на розроблення опорного ПЗ. 

За відсутності опорного ПЗ пріоритет надається методу порівняльних 

випробувань з використанням моделей вихідних даних та порівняльних 

випробувань із генеруванням «еталонних» даних. 

Метод порівняльних випробувань з використанням моделей вихідних 

даних (рис. 1.4) рекомендований для атестації алгоритмів опрацювання 

результатів вимірювань. Метод дає змогу оцінювати можливості алгоритмів 

порівнянням результатів опрацювання моделей вихідних даних алгоритмами, 

які тестуються, із заданими параметрами цих моделей. Метод моделей 

вихідних даних є різновидом методу генерування «еталонних» даних, тільки 

дані не генеруються спеціально розробленими програмами, а програмно 

задаються на вході ПЗ, яке тестується. Моделі вихідних даних вибирають 

так, щоб вони максимально відповідали вимірювальному завданню. При 

цьому моделі вихідних даних повинні охоплювати якомога більший діапазон 

можливих значень. 
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Метод 

використовують 

коли ПЗ, що 

випробовується 

є не дуже 

складним і 

реалізація його 

алгоритмів є 

простою. 

Витрати на 

розробку 

опорного ПЗ 

повинні бути 

співмірними з 

вартістю робіт з 

перевірки ПЗ. 

Моделі вихідних 

даних 

вибираються так, 

щоб вони 

максимально 

відповідали 

вимірювальному 

завданню ЗВ.  

Вони повинні 

охоплювати 

якомога більший 

діапазон 

можливих 

значень. 

«Еталонні» дані 

отримують 

шляхом генерації 

даних 

програмою-

генератором. Для 

реалізації методу 

необхідна 

апріорна 

інформація про 

моделі вирішення 

відповідного 

вимірювального 

завдання. 

За наявності 

декількох 

програм, які 

можна 

порівнювати 

рекомендується 

проводити 

порівняння 

таких програм, 

за однією із 

схем, прийнятих 

для порівняння 

ЗВТ. 

Метод перевіряє 

відповідність 

структури 

алгоритмів 

наданій 

документації; 

правильність 

запису 

алгоритмів 

мовою 

програмування; 

відповідність 

алгоритмів 

вимірювальній 

задачі. 

Методи перевірки програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки 

 

Метод 

випробування із 

застосуванням 

опорного ПЗ 

 

Метод 

випробування з 

використанням 

моделей 

вихідних даних 

Метод 

випробування із 

генеруванням 

«еталонних» 

даних 

Метод 

випробування 

на основі 

аналізу 

вихідного коду 

ПЗ 

 Метод 

порівняння 

ПЗ 

 

Рисунок 1.4 – Методи перевірки ПЗ ЗВТ 

 

До моделей вихідних даних можуть входити: 

 дані, які повністю перекривають діапазон можливих значень; 

 дані, близькі до найбільших і найменших значень, а також ряд 

проміжних значень; 

 особливі значення вхідних змінних – точки різкого зростання або 

розриву похідних, нульові, одиничні, гранично малі числові 

значення змінних тощо. 

Якщо значення деякої змінної залежать від значень іншої змінної, то 

тестування проводять для певних поєднань цих змінних, наприклад, рівність 

обох змінних, мала і велика їх відмінність, нульові значення змінних. Метод 

тестування з використанням моделей вихідних даних (рис. 1.4) є простішим в 
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реалізації, ніж класичний метод генерування «еталонних» даних. Проте для 

розроблення цього методу необхідна апріорна інформація про алгоритми 

роботи ПЗ та їх програмну реалізацію, а вона не завжди відома. 

Метод генерування «еталонних» даних, як і метод моделей вихідних 

даних (рис. 1.4), застосовується як альтернатива використанню опорного ПЗ 

в разі його відсутності або неможливості використання для перевірки 

окремих функцій, що реалізуються ПЗ. Однією з необхідних умов 

застосування методу генерування «еталонних» даних є наявність апріорної 

інформації про відповідне вимірювальне завдання. «Еталонні» дані 

отримують генеруванням даних за допомогою спеціально розробленої 

програми – генератора «еталонних» даних на основі заданих вихідних даних. 

Генератор «еталонних» даних реалізують однією з мов програмування або за 

допомогою стандартного математичного або статистичного програмного 

пакета. Вихідні дані для тестування, зокрема і для генерування «еталонних» 

даних, формуються з урахуванням властивостей алгоритмів ПЗ, які 

перевіряються. Метод генерування «еталонних» даних є альтернативою 

методу з використанням опорного ПЗ. З іншого боку, розроблення 

генератора «еталонних» даних доцільне, коли воно дешевше, ніж реалізація 

інших методів. 

За наявності декількох реалізацій програм того самого вимірювального 

алгоритму та за відсутності опорного ПЗ доцільно проводити перевірку 

методом порівняння (на входи ПП подаються однакові набори «еталонних» 

даних і проводиться порівняння відповідних тестових результатів). Метод 

порівняння ПЗ (рис. 1.4) простий в реалізації і не потребує написання 

додаткових програм. Проте ЗВТ з однаковими функціями ПЗ трапляються 

доволі рідко. 

Виконуючи тестування на основі аналізу вихідного коду ПЗ (рис. 1.4), 

перевіряють: 

 відповідність структури алгоритмів наданій документації; 

 правильність запису алгоритмів вибраною мовою програмування; 
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 відповідність вибраних алгоритмів вимірювальній задачі 

(виявлення нестійких алгоритмів). 

Під час перевірки відповідності структури алгоритмів наданій 

документації за текстом програми можуть бути складені блок-схеми 

алгоритмів, які порівнюють з алгоритмами, описаними в документації. Якщо 

виявлено відмінності в структурі алгоритмів, проводиться додатковий аналіз 

елементів блок-схем. Під час перевірки правильності запису алгоритмів 

вибраною мовою програмування встановлюється відповідність коду 

правилам програмування, наявність невизначених змінних і операторів, 

правильність організації циклів тощо. Відповідність вибраних алгоритмів 

вимірювальному завданню можна оцінити за допомогою математичного 

аналізу програмно реалізованих алгоритмів. При цьому можуть 

досліджуватися різні характеристики реалізованих алгоритмів, зокрема, може 

проводитися аналіз оптимальності числових методів розв’язання 

вимірювального завдання. 

Цей метод забезпечує можливість детальної оцінки ПЗ ЗВТ. Проте для 

реалізації методу тестування на основі аналізу вихідного коду необхідно 

задіяти спеціалістів з галузі програмування та метрології. Затрати на 

реалізацію цього методу набагато вищі порівняно з іншими методами [47]. 

Документ [37] містить рекомендації, які стосуються таких ЗВТ, які 

потрапляють під дію MID, але в першу чергу до засобів вимірювань, 

оснащеним програмним забезпеченням. Він адресований як виробникам 

засобів вимірювальної техніки, так і організаціям, відповідальним за оцінку 

їх відповідності.  

Конкретні терміни та визначення, що вживаються у сфері 

інформаційних технологій, пояснюються [38], де у Рекомендації значну увагу 

приділено визначенню термінів, які використовуються під час захисту 

вимірювальної інформації (цифрові підписи, алгоритми хешування). Даний 

документ організований як структурований ряд блоків вимог, який 
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поділяється на шість класів ризику (позначені латинськими буквами від А до 

F, в порядку зростання жорсткості вимог). 

 

1.4 Узагальнення та обґрунтування завдань досліджень 

 

На основі виконаного аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку 

стандартизації програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки з 

метою удосконалення методів оцінки якісних показників програмних засобів 

можна сформулювати такі узагальнення та обґрунтування: 

1. Нормативні та методичні основи оцінки якісних показників ПЗ ЗВТ, 

потребують подальшого розвитку, оскільки відсутній єдиний оціночний 

критерій якості ПП, розроблення методики визначення якого дозволить 

здійснити порівняння однотипних ПП. 

2. Необхідне розроблення моделей кваліметричних шкал ПП, які 

відсутні в чинних нормативних документах, числових значень рівнів оцінки 

якості ПП, що практично дасть можливість кількісної оцінки результатів 

визначення цих якісних показників. 

3. Наукові, технічні і нормативні аспекти методів визначення часових 

характеристик ПЗ ЗВТ потребують вдосконалення, так як в чинних 

нормативних документах методики їх визначення та оцінки відсутні. 

Розроблення цих методів підвищить достовірність результатів кваліметрії 

ПП. 

4. Необхідне розроблення наповнених графічних моделей і 

графоаналітичних методів побудови дерев властивостей для забезпечення 

візуалізації результатів оцінки якості ПЗ та зручності порівняння цих 

результатів. 

Основні аспекти актуальності роботи і результати здійсненого аналізу з 

відображеними узагальненнями розділу опубліковані у працях [1, 11, 12] 

автора. 



 

 

 

42 

РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 

ТЕХНІКИ 

 

2.1 Методика дисертаційного дослідження 

 

На даний час в Україні чинним є два види стандартів, дія яких 

поширюється на якісні показники ПЗ: міждержавні стандарти [19, 49] та 

національні стандарти України [20 – 22, 28 – 31]. 

Методології і стандартизації оцінки характеристик якості готових 

програмних засобів і їх компонентів (програмного продукту) на різних 

етапах життєвого циклу присвячені міжнародні стандарти, що складається з 

шести частин [25-27]. Рекомендується наступна загальна схема процесів 

оцінки характеристик якості програм: 

- установка початкових вимог для оцінки - визначення цілей 

випробувань, ідентифікація типу метрик програмного засобу, виділення 

адекватних показників і необхідних значень атрибутів якості; 

- селекція метрик якості, встановлення рейтингів і рівнів пріоритету 

метрик субхарактеристик і атрибутів, виділення критеріїв для проведення 

експертиз і вимірювань; 

- планування і проектування процесів оцінки характеристик і атрибутів 

якості в життєвому циклі програмного засобу;  

- виконання вимірювань для оцінки, порівняння результатів з критеріями 

і вимогами, узагальнення і оцінка результатів. 

Для кожної характеристики якості рекомендується формувати заходи і 

шкалу вимірювань з виділенням необхідних, допустимих і незадовільних 

значень. Реалізація процесів оцінки повинна корелювати з етапами життєвого 
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циклу конкретного проекту програмного засобу відповідно до вживаної, 

адаптованої версії стандарту [68].  

Функціональна придатність - найбільш невизначена і об'єктивно важко 

оцінювана субхарактеристика програмного засобу. Області застосування, 

номенклатура і функції комплексів програм охоплюють такі різноманітні 

сфери діяльності людини, що неможливо виділити і уніфікувати невелике 

число атрибутів для оцінки і порівняння цієї субхарактеристики в різних 

комплексах програм.  

Оцінка коректності програмних засобів полягає у формальному 

визначенні ступеня відповідності комплексу реалізованих програм 

початковим вимогам контракту, технічного завдання і специфікацій на 

програмний засіб і його компоненти. Шляхом верифікації повинна бути 

визначена відповідність початковим вимогам всієї сукупності до компонентів 

комплексу програм, аж до модулів і текстів програм і описів даних.  

Оцінка здібності до взаємодії полягає у визначенні якості спільної 

роботи компонентів програмних засобів і баз даних з іншими прикладними 

системами і компонентами на різних обчислювальних платформах, а також 

взаємодії з користувачами в стилі, зручному для переходу від однієї 

обчислювальної системи до іншої з подібними функціями.  

Оцінка захищеності програмних засобів включає визначення повноти 

використання доступних методів і засобів захисту програмного засобу від 

потенційних погроз і досягнутої при цьому безпеки функціонування 

інформаційної системи.   

Оцінка надійності - вимірювання кількісних метрик атрибутів 

субхарактеристик у використанні: завершеності, стійкості до дефектів, 

відновлюваності і доступності/готовності.  

Потреба в ресурсах пам'яті і продуктивності комп'ютера в процесі 

рішення задач значно змінюється залежно від складу і об'єму початкових 

даних. Для коректного визначення граничної пропускної спроможності 
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інформаційної системи з даним програмним засобом потрібно виміряти 

екстремальні і середні значення тривалості виконання функціональних груп 

програм і маршрути, на яких вони досягаються. Якщо заздалегідь в процесі 

проектування продуктивність комп'ютера не оцінювалася, то, швидше за все, 

знадобиться велике доопрацювання або навіть заміна комп'ютера на більш 

швидкодіючий.  

Оцінка практичності програмних засобів проводиться експертами і 

включає визначення зрозумілості, простоти використання, вивчення і 

привабливості програмного засобу. В основному це якісна (і суб'єктивна) 

оцінка в балах, проте деякі атрибути можна оцінити кількісно по 

трудомісткості і тривалості виконання операцій при використанні 

програмного засобу, а також за об'ємом документації, необхідній для їх 

вивчення.  

Супровід можна оцінювати повнотою і достовірністю документації про 

стани програмного засобу і його компонентів, всіх передбачуваних і 

виконаних змінах, що дозволяє встановити поточний стан версій програм у 

будь-який момент часу і історію їх розвитку. Вона повинна визначати 

стратегію, стандарти, процедури, розподіл ресурсів і плани створення, зміни і 

застосування документів на програми і дані.  

Оцінка мобільності - якісне визначення експертами адаптації, простоти 

установки, сумісності і заміщенню програм, яке визначається  в балах. 

Кількісно цю характеристику програмного засобу і сукупність її атрибутів 

можна (і доцільно) оцінити в економічних показниках: вартості, 

трудомісткості і тривалості реалізації процедур перенесення на інші 

платформи певної сукупності програм і даних [68]. 

Початковими даними і вищим пріоритетом при виборі показників якості 

в більшості випадків є призначення, функції і функціональна придатність 

відповідного програмного засобу. Достатньо повний і коректний опис цих 

властивостей повинен служити базою для визначення значень більшості 
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решти характеристик і атрибутів якості. Принципові і технічні можливості і 

точність вимірювання значень атрибутів характеристик якості завжди 

обмежені відповідно до їх змісту. Це визначає раціональні діапазони значень 

кожного атрибуту, які можуть бути вибрані на основі здорового глузду, а 

також шляхом аналізу прецедентів в специфікаціях вимог реальних проектів. 

Національні стандарти [28, 29] містять асортимент оціночних 

елементів, що об’єднані в метрики, які, в свою чергу, є складовими критеріїв 

якості, що входять до шести факторів якості. У стандарті [31] для 

відображування результатів оцінювання якості для кожної характеристики та 

підхарактеристики пропонується наводити графічні подання. З урахуванням 

наведених вимог розроблена структурна ієрархічна модель показників якості 

ПЗ, побудована у відповідності до [19, 31] і зображена на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Ієрархічна структура показників якості ПЗ 

 

Стандарт [46] містить методику оцінки якісних показників, в кінцевому 

результаті якої є визначення числових значень шести факторів якості. 
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Алгоритм оцінки якості, за методикою, наведеною в [46], наступний (рис. 

2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Алгоритм оцінки якості ПЗ 

Позначення на рис. 2.2 наступні: 
kqM  – усереднена оцінка оціночного 

елемента, e  – кількість значень оціночного елемента 1…T, k  – порядковий 
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номер метрики, q  – порядковий номер оціночного елемента, M

jkP  – підсумкова 

оцінка k -ї метрики j -го критерію, O  – кількість оціночних елементів в k -ій 

метриці, 
ijP  – абсолютний показник критеріїв i -го фактору якості, l – 

кількість метрик, що відноситься до j -го критерію, БАЗ

ij
P  – базовий показник 

критеріїв i -го фактору якості j -го критерію, 
jkP  – сума вагових коефіцієнтів, 

ijK  – відносний показник j -го критерію i -го фактору якості, Ф

iK  – фактор 

якості, N  – кількість критеріїв, що відносяться до i -го фактору, k

ijV  – ваговий 

коефіцієнт. 

Дію даного стандарту [46] скасовано і, як наслідок, в жодному чинному 

нормативному документі немає методики оцінки якості ПЗ, тому 

регламентовані в ньому методи доцільно розглядати, як і будь-яке інше 

літературне джерело. Якщо необхідно здійснити порівняння двох ПП, що є 

складовими однотипних засобів вимірювальної техніки, то відповідно до [19] 

це зробити неможливо, тому що будуть порівнюватися шість показників 

(факторів) якості між собою (рис. 2.1). Для порівняння однотипних ПП є 

необхідність розроблення методу визначення узагальненого показника якості 

ПЗ. Стандарт [19] встановлює два види показників якості, що отримуються 

шляхом вимірювання і експертної оцінки. Тому доцільним є розроблення 

методу визначення вимірювальних показників якості, оскільки така методика 

відсутня в даних нормативних документах [19, 28 – 31].  

Чинний в Україні нормативний документ [28] встановлює атрибути, 

підхарактеристики та характеристики якості (рис. 2.3), що дозволяє 

сформулювати тільки номенклатуру якісних показників, але не наводить 

методики їх визначення, тому є доцільним розроблення методу оцінки цих 

характеристик ПЗ із врахуванням методики [46]. Стандартом [31] 

установлено, що рівні певних внутрішніх атрибутів впливають на рівні 
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деяких зовнішніх атрибутів, а отже, наявний як зовнішній аспект, так і 

внутрішній аспект у більшості характеристик. У моделі (рис. 2.3) сукупність 

атрибутів якості програмного продукту класифіковано за ієрархічною 

деревоподібною структурою характеристик і підхарактеристик, де найвищий 

рівень складається з характеристик якості, а найнижчий – з атрибутів якості 

ПЗ [31]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Характеристики, підхарактеристики й атрибути якості 

 

Кількісні характеристики визначення якісних показників ПЗ 

рекомендовано відображати на шкалі рівнів рейтингу для метрик якості [25]. 

Вид такої шкали, за даними [25], наведений на рис. 2.4. Використовуючи 

метрики якості, можна кількісно вимірювати характеристики ПЗ, результат 

яких позначають на шкалі (рис. 2.4). Дана шкала ділиться на ділянки, які 

відповідають різним ступеням задоволення вимог: поділ шкали на дві 

категорії (незадовільно і задовільно) та поділ шкали на чотири категорії, 

обмежені поточним рівнем для наявного або альтернативного продукту, 

найгіршим і плановим рівням. Поточний рівень встановлюється для того, 

щоб контролювати, чи не погіршується нова система порівняно з поточною 
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версією. Плановий рівень показує, що вважати досяжним за доступних 

ресурсів, а найгірший рівень визначає границю прий мання користувачем у 

випадку, якщо продукт не задовольняє запланованого рівня [25]. 

 

 

Рисунок 2.4 – Шкала рівнів рейтингу 

 

Отак, як видно із рис. 2.4, документ [25] регламентує тільки поділ шкал 

на категорії: незадовільно і задовільно, однак числові значення поділок 

шкали відсутні в цьому нормативному документі. Тому необхідним є 

розроблення шкали для оцінки якості ПЗ і методів представлення результатів 

визначення якісних характеристик програмного забезпечення. Без 

розроблення даних методів проведення коректних сертифікаційних 

випробувань ПП є неможливим, оскільки інформації наведеної в чинних 

нормативних документах [28 – 31], недостатньо для здійснення такої 

процедури. 
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2.2 Формування номенклатури вимірювальних якісних показників 

програмного забезпечення ЗВТ 

 

Вибір номенклатури показників якості для конкретного програмного 

засобу здійснюється із врахуванням його призначення і вимог сфери 

застосування згідно нормативного документу. Чинні нормативні документи 

встановлюють методи визначення характеристик програмних засобів 

методом «чорного ящика», тобто, коли вводяться певні вхідні дані і 

оцінюються вихідні дані програмного забезпечення. Ні один методичний 

документ, що поширюється на повірочні установки лічильників газу не 

вимагає здійснення статичного тестування програмних засобів, тобто 

перевірки правильності алгоритму роботи програми шляхом аналізу 

вихідного коду програми. На відміну від цього, при оцінці якісних 

показників програмних продуктів таке тестування здійснюється [18]. Для 

прикладу, програмне забезпечення повірочних установок лічильників газу, 

коректорів та обчислювачів об’єму газу, відповідно до [18], відноситься до 

групи 505 – прикладні програми для керування технічними пристроями і 

технологічними процесами. 

Обрані наступні методи визначення показників якості ПЗ [19]: 

 вимірювальний метод – заснований на отриманні інформації про 

властивості та характеристики ПЗ з використанням інструментальних 

засобів. Наприклад, з використанням цього методу визначається обсяг ПЗ - 

число рядків вихідного тексту програм і число рядків - коментарів, число 

операторів і операндів, число виконаних операторів, число гілок в програмі, 

число точок входу (виходу), час виконання гілки програми, час реакції і інші 

показники.  



 
 

 

51 

 реєстраційний метод – заснований на отриманні інформації під час 

випробувань або функціонування ПЗ, коли реєструються і підраховуються 

певні події, наприклад, час і число збоїв і відмов, час передачі управління 

інших модулів, час початку і закінчення роботи. 

 розрахунковий метод – заснований на використанні теоретичних і 

емпіричних залежностей (на ранніх етапах розробки), статистичних даних, 

що накопичуються при випробуваннях, експлуатації та супроводі ПС. За 

допомогою розрахункового методу визначаються тривалість і точність 

обчислень, час реакції, необхідні ресурси. 

 визначення значень показників якості ПЗ експертним методом – 

здійснюється групою експертів-фахівців, компетентних у вирішенні даного 

завдання, на базі їх досвіду і інтуїції. Експертний метод застосовується у 

випадках, коли завдання не може бути вирішена ніяким іншим з існуючих 

способів або інші способи є значно більш трудомісткими. Експертний метод 

рекомендується застосовувати при визначенні показників наочності, повноти 

і доступності програмної документації, легкості освоєння, структурності. 

Для оцінки граничних результатів вимірювання вхідних даних на 

належність до промахів (Н01) потрібно визначити середньоквадратичне 

відхилення та вилучити промахи згідно [18, 19].  

Промахи – результати, що різко відрізняються від інших результатів 

вимірювань і є наслідком порушення умов досліду, зокрема вимірювання 

(неправильні дії спостерігача-експериментатора, несправність вимірювальної 

апаратури, різка зміна зовнішніх умов тощо).  

Показник стійкості до спотворюючих дій (Н02) це відношення 

кількості експериментів, в яких спотворююча дія приводила до відмови до 

кількості експериментів, в яких імітувалися спотворюючі дії.  
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Ймовірність безвідмовної роботи (Н03) це відношення кількості 

зареєстрованих відмов до кількості експериментів. 

Оцінка по тривалості перетворення вхідного набору даних у вихідний 

(Н04) визначається з наступної умови: якщо допустимий час перетворення 

вхідного набору даних, менший чи рівний фактичній тривалості 

перетворення вхідного набору даних, то програма виконується коректно. 

Наявність опису даних (С01) зумовлена використанням 

середньостатистичних або приблизних значень параметрів, які не 

вимірюються. 

Для визначення наявності опису використовуваних числових методів 

(С02) оцінюється вплив даного якісного показника на вимірювані 

характеристики програми. Програма працюватиме коректно в тому випадку, 

коли середньоквадратичне відхилення (СКВ) обчислених значень фізичної 

величини за методом відтвореним в програмі буде менше рівне СКВ 

обчислених значень фізичної величини за методом, описаним в програмній 

документації. 

 Достатність отриманої інформації для продовження роботи (З01) 

визначається як відношення результату вимірювань обчисленого за 

отриманими даними до результату вимірювань визначеного при необхідній 

кількості даних, що наводиться в програмній чи експлуатаційній 

документації на даний програмний продукт. 

Кількість знаків після коми в результатах обчислень (Е01) визначається 

як відношення наявного в результаті обчислень знаку після коми до 

числового значення результату обчислень. 

При оцінці часу виконання програми (Е02) визначається фактична 

тривалість програми, чи  вона менша рівна допустимому часу виконання 

програми, в протилежному випадку цей показник дорівнюватиме нулю. 
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Оцінку часу реакції і відповідей програми (Е03) визначають тоді, коли 

фактична тривалість реакції і відповідей програми менша чи рівна 

допустимому часу реакції і відповідей програми. 

Під оцінкою залежності функціонування програми від спеціальних 

пристроїв вводу-виводу (Г01) мається на увазі визначення відхилення 

внесених в програму і отриманих за результатами визначення градуювальних 

характеристик датчиків фізичних величин, що використовуються в 

установках.  

Відсутність суперечностей у виконанні алгоритмів (Ф01) визначається 

як відношення значення фізичної величини, обчисленої за алгоритмом 

описаним в програмних чи методичних документах до значення фізичної 

величини отриманого в результаті роботи програми внаслідок впливу 

суперечності (наприклад, переприсвоєння). 

Ні один методичний документ, що поширюється на наведені засоби 

вимірювань, не вимагає здійснення статичного тестування програмних 

засобів, на відміну від цього, при оцінці якісних показників програмних 

продуктів таке тестування здійснюється.  

Проведене ранжування якісних показників програмного забезпечення 

для оцінки впливу цих показників на метрологічні характеристики даних 

засобів вимірювань. З асортименту показників якості ПЗ ЗВТ вибрані тільки 

ті оціночні елементи (рис. 2.5), для яких можна визначити числові значення 

його вимірюваних параметрів. 

Методика визначення вимірюваних показників програмних засобів на 

базі якісних показників у розрізі факторів якості наступна [1, 18]. 
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Рисунок 2.5 – Структурна схема вимірюваних показників програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки 

 

Для факторів якості, а саме: «Надійність», «Супроводжуваність», 

«Зручність використання», «Ефективність», «Універсальність», 

Фактор 

якості 

1 Надійність 

2 Супрово-

джуваність 

3 Зручність 

використання 

4 Ефектив-

ність 

5 Універсаль-

ність 

6 Функціо-

нальність 

Оцінка граничних результатів вимірювання 

вхідних даних на належність до промахів 
Н01 

Показник стійкості до спотворюючих дій Н02 

Ймовірність безвідмовної роботи Н05 

Оцінка по тривалості перетворення 

вхідного набору даних у вихідний 

Н04 

Використання середньостатистичних або 

приблизних значень параметрів, які не 

вимірюються 

С01 

Відхилення результатів обчислень 

програмою у випадку використання 

числових методів, що відрізняються від 

описаних в програмній документації 

С02 

Достатність отриманої інформації для 

продовження роботи 

З01 

Кількість знаків після коми в результатах 

обчислень 

Е01 

Час виконання програми Е02 

Час реакції і відповідей Е03 

Оцінка залежності функціонування 

програми від спеціальних пристроїв вводу-

виводу 

У01 

Відсутність суперечностей у виконанні 

алгоритмів 
Ф01 
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«Функціональність» сформовані вимірювані показники (табл. 2.1), які 

відповідають якісним показникам, наведеним в [19]. 

 

Таблиця 2.1 – Порівняльна характеристика оціночних елементів 

Фактор 
Оціночний елемент згідно 

з ГОСТ 28195-89 

Оціночний елемент ПЗ 

ЗВТ 

Іденти

чність 

Н
ад

ій
н

іс
ть

 

Н0101 Наявність вимог 

до програми по 

стійкості 

функціонування 

при наявності 

помилок у 

вхідних даних 

Н01 Оцінка 

граничних 

результатів 

вимірювання 

вхідних даних на 

належність до 

промахів 

Ч
ас

тк
о

в
а 

ід
ен

ти
ч
н

іс
ть

 

Н0305 Показник 

стійкості до 

спотворюваних 

дій 

Н02 Показник 

стійкості до 

спотворюваних 

дій 

П
о

в
н

а 
ід

ен
ти

ч
-

н
іс

ть
 

Н0401 Ймовірність 

безвідмовної 

роботи 

Н05 Ймовірність 

безвідмовної 

роботи 

Повна 

ідентич

-ність 

Н0501 Оцінка по 

тривалості 

перетворювання 

вхідного набору 

даних у вихідний 

Н04 Оцінка по 

тривалості 

перетворювання 

вхідного набору 

даних у вихідний П
о

в
н

а 
ід

ен
ти

ч
-

н
іс

ть
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Продовження таблиці 2.1 

С
у

п
р
о

в
о
д

ж
у

в
ан

іс
ть

 

С1604 Наявність опису 

даних 

С01 Використання 

середньостатисти

чних або 

приблизних 

значень 

параметрів, які 

не вимірюються 

П
о

в
н

а 
н

еі
д

ен
ти

ч
н

іс
ть

 

С1608 Наявність опису 

використовував-

них числових 

методів 

С02 Відхилення 

результатів 

обчислень 

програмою у 

випадку 

використання 

числових 

методів, що 

відрізняються від 

описаних в 

програмній 

документації 

П
о

в
н

а 
н

еі
д

ен
ти

ч
н

іс
ть

 

З
р
у

ч
н

іс
ть

 

в
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я
 

З1002 Достатність 

отриманої 

інформації для 

продовження 

роботи 

З01 Достатність 

отриманої 

інформації для 

продовження 

роботи Ч
ас

тк
о

в
а 

ід
ен

-

ти
ч

н
іс

ть
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Продовження таблиці 2.1 

Е
ф

ек
ти

в
н

іс
ть

 

Е0305 Кількість знаків 

після коми в 

результатх 

обчислень 

Е01 Кількість знаків 

після коми в 

результатах 

обчислень 

П
о

в
н

а 
ід

ен
ти

ч
-

н
іс

ть
 

Е0401 Час виконання 

програми 

Е02 Час виконання 

програми 

Повна 

ідентич

-ність 

Е0402 Час реакції і 

відповідей 

Е03 Час реакції і 

відповідей 

Повна 

ідентич

-ність 

У
н

ів
ер

са
л
ьн

іс
ть

 

Г0704 Оцінка 

залежності 

функціонування 

програми від 

спеціальних 

пристроїв вводу–

виводу 

Г01 Оцінка 

залежності 

функціонування 

програми від 

спеціальних 

пристроїв вводу–

виводу 

П
о

в
н

а 
ід

ен
ти

ч
н

іс
ть

 

Ф
у

н
к
ц

іо
-

н
ал

ьн
іс

ть
 

Ф0403 Відсутність 

суперечностей у 

виконанні 

алгоритмів 

Ф01 Відсутність 

суперечностей у 

виконанні 

алгоритмів 

Повна 

ідентич-

ність 

 

Чинна нормативна база [7, 19, 22], що регламентує методики 

визначення та оцінки якісних показників програмних продуктів, встановлює 

шість факторів якості, що базуються на критеріях якості, які, в свою чергу, 

визначаються на основі оціночних елементів, об’єднаних у метрики якості. 

Наявність такого різноманіття факторів якості ускладнює можливість 
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порівняння двох однотипних програмних продуктів. Крім того в діючих 

нормативних документах відсутні методики такого порівняння. 

Виходячи з цього, актуальним є питання розроблення методики 

визначення єдиного узагальненого якісного показника для того чи іншого 

програмного продукту з подальшою можливістю порівняння цих продуктів 

за єдиним критерієм, що об’єднуватиме в собі всі характеристики якості 

програмних продуктів. 

Відкритим залишається питання представлення визначених показників 

якості програмних продуктів. В літературних джерелах та нормативних 

документах [7, 19] ці показники, як правило, подаються у вигляді громіздких 

таблиць, що є важким для аналізу. 

Методичні документи, що поширюються на засоби вимірювальної 

техніки, не вимагають здійснення статичного тестування програмних засобів, 

на відміну від цього, при оцінці якісних показників програмних продуктів 

таке тестування здійснюється [7, 19].  

Запропоновано та розроблено математичну модель [7], яка містить два 

наступних типи залежностей для визначення розрахунковим методом 

вимірюваних показників якості: 

- перший: 

 
2

1
21 1,

F

F
FFP 

,                                                      (2.1) 

де  21,FFP  – показник якості ПП – показник стійкості до спотворюючи дій та 

ймовірність безвідмовної роботи; 1F  – кількість експериментів, в яких 

спотворюючи дії приводили до відмови та кількість зареєстрованих відмов, 

відповідно; 2F  – загальна кількість проведених експериментів; 

- другий: 
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TTP

,                                             (2.2) 

де  21,TTP  – показник якості ПП – оцінка за середнім часом відновлення – 

оцінка тривалості перетворення вхідного набору даних у вихідний; 1T  – час 

відновлення після відмови та фактична тривалість перетворення вхідного 

набору даних у вихідний, відповідно;  2T  – допустимий час відновлення після 

відмови та допустима тривалість перетворення вхідного набору даних у 

вихідний, відповідно. 

На основі типових залежностей (2.1), (2.2) та з врахуванням параметрів, 

що мають значний вплив на якісні показники програмного забезпечення ЗВТ, 

розроблена математична модель для визначення показників якості, в якій 

числові значення показників якості визначаються за формулою [7, 8]: 
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де eq  – показник якості програми; e  – порядковий номер показника якості та 

відповідного оціночного елемента; o – оціночний елемент; 

           eeeeee ofofofofofof 654321 ,,,,,  – функціональні залежності якісних 

показників; для 1e , 11 q  якщо алгоритм роботи програми передбачає 
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здійснення оцінки вхідних даних на наявність промахів, який відповідає 

оціночному елементу Н01. У протилежному випадку   max111 oof  ,   112 oof  , 

де 1o  – вимірювана фізична величина, набір значень якої є вхідними даними, 

що обробляються програмним забезпеченням.  

Для 2e  при використанні середньостатистичних або приблизних 

значень параметрів, які не вимірюються,   221 oof   ставиться у відповідність 

С01,   222 oof  , де 2o  – вимірювана фізична величина, у протилежному 

випадку 12 q .  

Для 3e  (У01) при визначенні відхилення внесеної в програму і 

отриманої за результатами калібрування градуювальних характеристик 

датчиків фізичних величин, що входять до складу засобів вимірювальної 

техніки,    331 oof ,    332 oof , де 3o , 3o  – значення фізичної величини, 

визначеної за формулою градуювальної характеристики датчика, внесеної до 

програми та визначеної за результатами калібрування на кожній 

досліджуваній точці градуювальної характеристики, відповідно. Із 

обчислених значень вибирають найбільше значення, тобто  
max33 qq  .  

Для 4e  ставиться у відповідність оціночний елемент Ф01 при 

визначенні впливу суперечності у виконанні алгоритму роботи програми на 

метрологічні характеристики ЗВТ,    441 oof ,   4C42 oof  , де 4o , Co4  – 

значення фізичної величини, обчисленої за алгоритмом описаним в 

програмних чи методичних документах, та значення фізичної величини 

отримане нею внаслідок впливу суперечності (наприклад, переприсвоєння), 

відповідно.  

Н02 для 5e  при визначенні показника стійкості до спотворюючих дій 

  Dof 53 ,   Kof 54 , де D  – кількість експериментів, в яких спотворююча дія 

приводила до відмови, K  – кількість експериментів, в яких імітувалися 

спотворюючі дії.  
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Для 6e  при оцінці ймовірності безвідмовної роботи   Zof 63 , 

  Nof 64 , де Z  – кількість зареєстрованих відмов, N  – кількість 

експериментів ставиться у відповідність оціночний елемент Н05 фактору 

надійності.  

Для 7e  при оцінці достатності отриманої інформації для 

продовження роботи   lof 73 ,   nof 74 , де n  – необхідна (достатня) кількість 

значень фізичної величини, l  – фактична кількість отриманих значень 

відповідає З01.  

Для 8e  при оцінці впливу кількості знаків після коми в результатах 

обчислень, які видаються програмою, на характеристики засобів 

вимірювальної техніки   fof 1083
,   884 oof  , де 8o  – числове значення 

результату обчислень, f  – наявний в результаті знак після коми відповідає 

оціночний елемент Е01.  

Для 9e  , який рівносильний Н04, при оцінці тривалості перетворення 

вхідного набору даних у вихідний   іТof п95  ,   доп

п96 іТof  , де доп

піТ – 

допустимий час перетворення i -го вхідного набору даних, іТ п  – фактична 

тривалість перетворення i -го вхідного набору даних.  

Для оціночного елементу Е02 порядковий номер показника якості 

прийме значення 10e  при оцінці часу виконання програми   в105 Тof  , 

  доп

в106 Тof  , де доп

вТ – допустимий час виконання програми, вТ  – фактична 

тривалість виконання програми.  

Для елемента Е03 11e  при оцінці часу реакції і відповідей програми 

  p115 Тof  ,   доп

p116 Тof  , де доп

pТ – допустимий час реакції і відповідей програми, 

pТ  – фактична тривалість реакції і відповідей програми.  

Для 12e відповідає С02 при оцінці результатів обчислень програмою у 

випадку використання числових методів, що відрізняються від описаних в 

програмній документації, з використанням критеріїв оптимальності 

  ipof апр2127  ,   ipof експ128  , де 
2апрp  – значення фізичної величини обчислені за 
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методом, відтвореним в програмі, 
експp  – експериментальні значення, 1S , 2S  – 

середні квадратичні відхилення обчислених значень фізичної величини за 

методом, описаним в програмній документації та за методом, відтвореним в 

програмі, відповідно, які визначаються за формулами: 
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де 
1апрp  – значення фізичної величини обчислені за методом, описаним в 

програмній документації, n  – кількість точок вимірювання [7, 8]. 

 

2.3 Метод формування узагальненого показника якості ПЗ в 

умовах невизначеності 

 

Одним із достатньо складних завдань, що стоять перед науковцями в 

процесі системних досліджень, є розробка єдиних критеріїв, за допомогою 

яких можна було б визначити достовірний рівень якісних показників ПЗ та 

розробка оціночних шкал [4, 13]. 

Оцінка якості здійснюється на всіх етапах життєвого циклу ПЗ. Якість 

ПЗ визначається не числовим значенням якогось окремого вихідного 

показника (критерію, фактора, метрики), а всією сукупністю показників. Для 

формування системи критеріїв оцінки якості ПЗ доцільним є застосування 

методу послідовної багаторівневої декомпозиції, який пропонує розбиття 

складних критеріїв на набір більш простих [18, 49].  
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Якість ПЗ визначається не числовим значенням якогось окремого 

вихідного показника (критерію, фактора, метрики), а всією сукупністю 

показників. Для формування системи критеріїв оцінки якості ПЗ доцільним є 

застосування методу послідовної багаторівневої декомпозиції, який пропонує 

розбиття складних критеріїв на набір більш простих [49]. Оцінка проводиться 

безпосередньо експертом за частковими критеріями, які в подальшому 

об’єднуються із іншими частковими оцінками даного рівня ієрархії і таким 

шляхом утворюються узагальнені (проміжні) оцінки на більш вищому рівні 

ієрархії. Потім відбувається об’єднання на вищому рівні і т.д. Такий процес 

продовжується до отримання потрібної кінцевої оцінки якості. 

Для кожного часткового критерію на кожному рівні ієрархії (крім 

нульового) призначається свій ваговий коефіцієнт, який відображає 

значущість оцінки за даним критерієм у даній групі оцінок. Сума вагових 

коефіцієнтів у рамках кожної групи критеріїв на кожному рівні ієрархії 

повинна бути рівною 1,0 (або 100%), при відхиленні від цього значення дана 

сума доповнюється до 1,0. 

Вагові коефіцієнти визначають експерти, які відповідають за 

формування узагальненої оцінки по конкретній групі критеріїв в ієрархії. 

Крім того, можуть бути залучені експерти більш високого рівня кваліфікації, 

що володіють «системним» мисленням. 

Найбільша проблема полягає в тому, що на основі порахованих 

вихідних критеріїв з отриманими кількісними оцінками, необхідно обчислити 

узагальнений параметр (критерій якості ПЗ), який слугує критерієм якості 

цього об’єкту, як цілісної системи. При цьому слід враховувати, що різні 

вихідні критерії по-різному впливають на вибір відповідного об’єкту 

споживачем, а, отже, повинні і по-різному впливати на величину 

узагальненого показника якості ПЗ. Такий узагальнений параметр (показник) 

якості ПЗ залежить від його первинних критеріїв і, за своєю суттю, є 

відповідною математичною моделлю цього об’єкта. 
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Кінцеву оцінку якості ПЗ пропонується визначати узагальненим 

(зведеним) показником якості ),...,,()( 21ЗЗЗ mqqqQqQQ   [1, 4]. За основу, для 

встановлення зведеного показника ЗQ використано, як приклад, результати 

виконаних досліджень якісних показників ПЗ 407368.00001-01 «Програма 

перевірки побутових лічильників газу» виробництва ІВФ «Темпо» (табл. 2.2), 

проведених відповідно до вимог міждержавного стандарту [4, 49].  

 

Таблиця 2.2 – Зведена таблиця якісних показників програмного засобу 

407368.00001-01 «Програма перевірки побутових лічильників газу» 

Фактори якості 
Показники факторів якості 

Умовне позначення Обчислені значення 

Надійність 

Супроводжуваність 

Зручність використання 

Ефективність 

Універсальність 

Функціональність 

q1 

q2 

q3 

q4 

q5 

q6 

0,66 

0,58 

0,93 

0,98 

0,78 

0,57 

 

Зважаючи на те, що вихідні параметри об’єкту в різній мірі впливають 

на узагальнений показник якості, до цієї функції мають бути введені 

додаткові параметри, котрі визначають міру впливу (вагу) відповідного 

вихідного параметру на узагальнюючий показник якості. З урахуванням 

цього, узагальнююча (синтезуюча) функція представлена у вигляді: 

),(З wqQ ,     (2.6) 

де ),...,,( 21 mwwww   – вектор вагових коефіцієнтів, причому 0 iiw  та  
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Наступний крок – визначення вектору вагових коефіцієнтів за методом 

ранжування [50], тобто:  

 


m

i i

i

i

q

q
w

1 ,     (2.7) 

де mi ,...,2,1  – порядковий номер фактору якості, iq  – обчислене значення 

факторів якості. 

Результати обчислень вектора вагових коефіцієнтів за формулою (2.7) 

представлені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Результати обчислень вектора вагових коефіцієнтів методом 

ранжування 

Фактори якості iq  iw  

Надійність 

Супроводжуваність 

Зручність використання 

Ефективність 

Універсальність 

Функціональність 

0,66 

0,58 

0,93 

0,98 

0,78 

0,57 

0,147 

0,129 

0,207 

0,218 

0,173 

0,127 

 

Узагальнений показник якості ПЗ подається у вигляді адитивної 

функції на основі формул (2.6) та (2.7): 

]1,0[),(
1З  

m

i iiqwwqQ
 .    (2.8) 

Для ПЗ 407368.00001-01 «Програма перевірки побутових лічильників 

газу» визначений, відповідно до формули (2.8), узагальнюючий показник 

якості ПЗ – 785,0З Q .  
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На вище наведеному прикладі здійснене обчислення лише одного 

узагальненого показника якості. На практиці, як правило, отримані значення 

узагальнених показників якості для різних ПЗ знаходять в умовах 

невизначеності, яка виражається в тому, що всі вказані об’єкти визначені не 

однозначно, а з точністю до відповідної множини. Тобто необхідно зіставити 

узагальнений показник якості з цілою множиною  TtQQ
t

 ,
)(

ЗЗ  таких 

критеріїв, внаслідок чого можна отримати шкалу для узагальненого 

(синтезуючого) показника якості для різних класів ПЗ, при умові 

рівноважного (нерівноважного) врахування всіх факторів оцінювання. 

Додатково до наведеного слід додати, що незалежно від кількості 

факторів, які впливають на узагальнений показник якості, судження щодо 

їхнього впливу буде різнитися через вплив різних величин вагових 

коефіцієнтів. Тому для об’єктивізації даної проблеми необхідно розробити 

розрахункову модель (алгоритм), яка б емпірично дозволяла встановлювати 

зв'язок між сформованими факторами якості. 

В роботі [51] акцентується увага на тому, що всі часткові показники    

однаково важливі, тобто жоден з них не може бути визнаним більш 

пріоритетним відносно будь-якого іншого. Однак, в загальному випадку 

можна допустити, що інформація щодо величини вагових коефіцієнтів може 

бути використана для визначення ступеня важливості того чи іншого 

показника на узагальнюючий показник якості ПЗ. Математична інтерпретація 

такого судження експертів буде відображати нечислову порядкову 

інформацію відносно значень вагових коефіцієнтів і, відповідно, самих 

факторів якості. 

Для цього пропонується будувати матрицю пріоритетів, за допомогою 

яких ранжуються за ступенем важливості отримані дані з табл. 2.3. Завдяки 

цьому є можливість відсортувати отриманий набір даних у порядку 

значущості, а також вибрати критерії, які в цьому наборі мають найбільшу 

вагу (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 – Розподіл факторів якості в порядку пріоритетності 

Фактори якості по пріоритетності       

4 Ефективність 

3 Зручність використання 

5 Універсальність 

1 Надійність 

2 Супроводжуваність 

6 Функціональність 

0,98 

0,93 

0,78 

0,66 

0,58 

0,57 

0,218 

0,207 

0,173 

0,147 

0,129 

0,127 

 

Використання розробленої методики визначення узагальненого 

показника якості ПЗ дає можливість розробляти оціночну шкалу для 

узагальненого (синтезуючого) показника якості для різних класів ПЗ. 

Процеси вибору і встановлення метрик і шкал для опису характеристик 

якості програмних засобів можна розділити на два етапи [68]: 

- вибір і обґрунтування набору початкових даних, що відображають 

загальні особливості і етапи життєвого циклу проекту програмного засобу і 

його споживачів, кожний з яких впливає на певні характеристики якості 

комплексу програм; 

-  вибір, встановлення і затвердження конкретних метрик і шкал 

вимірювання характеристик і атрибутів якості проекту для їх подальшої 

оцінки і зіставлення з вимогами специфікацій в процесі кваліфікаційних 

випробувань або сертифікації на певних етапах життєвого циклу 

програмного засобу. 

На першому етапі за основу слід брати всю базову номенклатуру 

характеристик, субхарактеристик і атрибутів, стандартизованих в  [28]. Їх 

опису бажано заздалегідь упорядкувати по пріоритетах з урахуванням 

призначення і сфери застосування конкретного проекту програмного засобу. 

Далі необхідно виділити і ранжувати за пріоритетами споживачів, яким 
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необхідні певні показники якості проекту програмного засобу з урахуванням 

їх спеціалізації і професійних інтересів. Підготовка початкових даних 

завершується виділенням номенклатури базових, пріоритетних показників 

якості, що визначають функціональну придатність програмного засобу для 

певних споживачів. На другому етапі, після фіксації початкових даних, яка 

повинен виконати споживач оцінок якості, процеси вибору номенклатури і 

метрик починаються з ранжирування характеристик і субхарактеристик для 

конкретного проекту і їх споживача. Далі цими фахівцями для кожного з 

відібраних показників повинна бути встановлена і узгоджена метрика і шкала 

оцінок субхарактеристик і їх атрибутів для проекту і споживача результатів 

аналізу. Для показників, що представляються якісними ознаками, бажано 

визначити і зафіксувати в специфікаціях опису умов, при яких слід вважати, 

що дана характеристика реалізується в програмному засобі. Вибрані 

значення характеристик якості і їх атрибутів повинні бути заздалегідь 

перевірені розробниками з урахуванням доступних ресурсів конкретного 

проекту і при необхідності відкоректовані. 

 

2.4 Нормативні вимоги до часових характеристик програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки 

 

Відповідно до вимог Єдиної системи програмної документації [49], 

програмні продукти повинні супроводжуватися сімома програмними [4, 52 - 

57] і вісьмома експлуатаційними документами [3, 58, 60]. Крім того, як і 

будь-яка інша продукція, програмні продукти повинні піддаватися 

приймальним, приймально-здавальним та експлуатаційним випробуванням. 

Методика і порядок проведення таких випробувань наведені в [3]. 

Перелік характеристик якості наступний [68]:  
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Функціональні можливості - здатність програмного засобу забезпечувати 

рішення задач, що задовольняють сформульовані потреби замовників і 

користувачів при застосуванні комплексу програм в заданих умовах.  

Функціональна придатність - набір і описи субхарактеристики і її 

атрибутів, що визначають призначення, номенклатуру, необхідні і достатні 

функції програмного засобу, відповідні технічному завданню і специфікаціям 

вимог замовника або потенційного користувача.  

Правильність (коректність) - здатність програмного засобу 

забезпечувати правильні або прийнятні для користувача результати і 

зовнішні ефекти.  

Здібність до взаємодії - властивість програмних засобів і їх компонентів 

взаємодіяти з однієї або великим числом компонентів внутрішнього і 

зовнішнього середовища.  

Захищеність - здатність компонентів програмного засобу захищати 

програми і інформацію від будь-яких негативних дій.  

Надійність - забезпечення комплексом програм достатньо низька 

вірогідність відмови в процесі функціонування програмного засобу у 

реальному часі.  

Ефективність - властивості програмного засобу, що забезпечують 

необхідну продуктивність рішення функціональних задач, з урахуванням 

кількості використовуваних обчислювальних ресурсів у встановлених 

умовах.  

Практичність (застосовність) - властивості програмного засобу, що 

обумовлюють складність його розуміння, вивчення і використання, а також 

привабливість для кваліфікованих користувачів при застосуванні у вказаних 

умовах.  

Супровід - пристосованість програмного засобу до модифікації і зміни 

конфігурації і функцій.  
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Мобільність - підготовленість програмного засобу до перенесення з 

одного апаратний-операційного середовища в іншу [68]. 

У роботі [16] зазначено, що чинними на даний час в Україні є ряд 

нормативних документів, дія яких поширюється на ПЗ, зокрема на методи 

визначення якісних показників. Національний стандарт України [46] 

встановлює чотири методи оцінки якісних показників: експертний, 

розрахунковий, реєстраційний і вимірювальний. Порядок застосування 

наведених методів, крім вимірювального, достатньо описаний в нормативній 

документації. Що стосується вимірювального методу, то наведений стандарт 

декларує, що даний метод базується на отриманні інформації про властивості 

і характеристики програмного забезпечення з використанням вимірювальних, 

технічних і програмних засобів, але вимоги до цих засобів в даному 

нормативному документі відсутні [3, 10, 14, 17]. 

Для формування цих вимог необхідно виокремити з асортименту 

якісних показників ПЗ тільки вимірювальні параметри. 

Нормативний документ [49] встановлює наступні вимірювальні 

характеристики якості програмних засобів, які є часовими параметрами 

виконання програмних функцій:  

 час виконання програм ( ВПТ ); 

 час реакції і відповідей ( РВТ ); 

 час підготовки ( ПТ ); 

 час компіляції ( КТ ); 

 оцінку середнього часу відновлення ( bQ ); 

 оцінку тривалості перетворення вхідного набору даних у 

вихідний ( niQ ). 

На рис. 2.6 наведена структурна схема часових параметрів виконання 

програмних функцій. 
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Рисунок 2.6 – Структурна схема часових параметрів виконання програмних 

функцій 
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Оцінку по середньому часу відновлення 
bQ , відповідно до [3, 14, 17, 

49], визначають за формулою: 
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де доп

bТ  – допустимий середній час відновлення, bТ  – середній час 

відновлення, який визначають за формулою: 
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де N  – кількість відновлень, biТ  – час відновлення i -ї відмови. 

Оцінку по тривалості перетворення вхідного набору даних у вихідний 

niQ , відповідно до [47], визначають за формулою: 
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де доп

niТ  – допустимий час перетворення i -ї відмови, niТ  – фактична тривалість 

перетворення i -го вхідного набору даних у вихідний. 

Сформована номенклатура часових параметрів програмних засобів 

дасть можливість розробити науково-технічну та нормативно-методичну 

основи вимірювань цих параметрів [1].  

Для визначення часових характеристик ПЗ, зокрема електронних 

коректорів об’єму газу використовується атестований канал часу, що входить 

до складу повірочної установки. Для вимірювання часових характеристик 
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програмне забезпечення мікроконтролера в тестовому режимі повинне 

формувати імпульси, що опрацьовуються повірочною установкою.  

На даний час промисловістю випускається значна кількість різних 

моделей коректорів в більшості із яких немає доступу безпосередньо до 

виводів мікроконтролера. В [3, 17] розроблено метод організації підключення 

до мікроконтролера коректора, який базується на використанні в якості лінії, 

на яку виводяться часові тестові сигнали, лінії TxD комутаційного порту RS-

232, який наявний в більшості електронних коректорів, наявних на ринку 

(рис. 2.7).  

Перевагою методу є можливість вимірювання часових характеристик 

ПЗ існуючих коректорів без модернізації апаратної частини. 

Перехід в режим тестування часових параметрів здійснюється 

командою з інструментального комп’ютера. 

Програмне забезпечення мікроконтролерів будується за принципом 

«вічного» циклу. Тому, в даному випадку, доцільно під часом виконання 

програми розуміти час повного виконання одного тіла «вічного циклу», 

включаючи можливі переривання. 

 

Рисунок 2.7 – Схема підключення електронного коректора об’єму газу до 

повірочної установки 
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Переведення лінії TxD в одиничний режим відбувається перед 

початком виконання операцій у «вічному» циклі, а зворотнє переведення в 

нульовий стан – після завершення операцій в циклі. 

Для випадку вимірювання цього параметру переривання не 

забороняються. ПЗ коректора працює в повнофункціональному режимі, а 

вмикання і відмикання цього тестового режиму також, як і в попередньому 

випадку, здійснюється командами з комп’ютера. 

Вимірювання часу реакції і відповідей відбувається аналогічно. В 

якості стартового сигналу використовуються імпульси з лічильника. Сигнал 

для закінчення вимірювання часу формується після завершення розрахунків з 

корекції. 

При вимірюванні часу підготовки стартовий сигнал формується 

синхронно з включенням живлення, а сигнал закінчення – перед початком 

«вічного» циклу. Таким чином, час підготовки включає в себе і час запуску 

апаратної частини. Розроблена методика передбачає, що у випадку 

необхідності можна вимірювати час запуску апаратної частини і час 

підготовки програми до роботи окремо. 

Час компіляції можна оцінити за допомогою вмонтованих засобів 

компілятора при виконанні компіляції програми або іншим способом при 

наявності вихідних кодів. Варто відмітити, що цей параметр дуже сильно 

залежить від продуктивності платформи і може бути використаний тільки як 

оціночний. 

Таким чином можна здійснювати вимірювання часових характеристик 

без доробки апаратного забезпечення існуючих електронних коректорів 

об’єму газу [1, 14]. 
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2.5 Висновки до другого розділу 

 

1. Розроблена методика проведення дисертаційного дослідження, яка 

встановлює напрямки власних наукових досліджень автора дисертації. 

2. Сформована номенклатура якісних показників ПЗ ЗВТ на основі 

аналізу нормативних документів, що регламентують вимоги до методів 

оцінки якості ПП. 

3. Знайшли подальший розвиток методи оцінки якісних показників 

програмного забезпечення, визначення узагальненого показника якості, що 

дає можливість здійснювати порівняння однотипних ПП. 

4. Розроблено патентозахищене конструктивне рішення повірочної 

установки вимірювальних комплексів об’єму газу, на якій проведені 

кваліметричні дослідження ПЗ цієї установки і експериментально 

встановлено номенклатуру його показників якості, що має суттєвий вплив на 

технічні і метрологічні характеристики даних установок. 

 

Основні наукові результати, які знайшли відображення в даному 

розділі, опубліковані автором в працях [1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ 

ТЕХНІКИ 

 

3.1 Кваліметричні шкали програмних продуктів 

 

В умовах сучасних ринкових відносин часто постає питання вибору 

певного продукту серед однотипних аналогів. Ця дилема виникає як при 

тендерних закупівлях, так і при конкурсному відборі чи просто виборі 

продукту при купівлі в торгових закладах. Це все в повній мірі стосується і 

ПП [6, 15, 16]. 

З поміж багатьох характеристик продукції, в тому числі і ПЗ, чи не 

найважливішими є якісні показники. Асортимент якісних показників 

програмного забезпечення та методику їх визначення встановлює 

нормативний документ [49]. Однак, здійснити порівняння якісних 

характеристик однотипного програмного забезпечення за цим документом 

неможливо, зокрема тому, що даний нормативний документ встановлює 

методику визначення шести факторів якості (надійність, супроводжуваність, 

зручність використання, ефективність, універсальність, функціональність) 

того чи іншого ПП і не містить методики визначення узагальненого 

показника якості [1, 4, 6]. Наявність одного числового значення 

узагальненого показника якості для певного ПП дозволяє здійснювати 

порівняння із аналогічним якісним показником однотипного продукту. 

Методологія визначення узагальненого показника якості розроблена в [4] та 

обчислене його числове значення, зокрема, для ПП 407368.00001-01 

«Програма перевірки побутових лічильників газу» [52], що становить 

785,0З Q . 
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Однак, навіть вибравши з поміж кількох ПП найкращий (з найбільшим 

числовим значенням узагальненого показника якості), постає питання чи є 

достатнім рівень якості цього ПП для вирішуваної ним одної чи ряду задач і 

функцій. Тому необхідним є розроблення шкали рівнів якості 

(кваліметричної шкали) і, зокрема, ПЗ ЗВТ.  

В теорії вимірювань, відповідно до [53], розрізняють п’ять типів шкал 

вимірювань: найменувань, порядку, різниць (інтервалів), відношень і 

абсолютні шкали. Найбільш прийнятними для оцінки рівня якості ПП 

можуть бути шкали порядку, які за означенням, наведеним в [53], описують 

властивості, для яких мають зміст не тільки відношення еквівалентності, але і 

відповідність порядку по зростанню чи спаданню кількісного прояву 

властивостей. Нижче наведені приклади такого типу шкал. 

Шкала Ріхтера (локальна шкала ML) використовується для оцінки 

порядкової величини землетрусу [54]. Це логарифмічна шкала з основою 10, 

значення на котрій отримуються шляхом обчислення логарифму 

комбінованої горизонтальної амплітуди найбільшого зміщення від нуля 

показаного сейсмографом. Ослаблення амплітуди відстанню між епіцентром 

землетрусу та сейсмографом коректують шляхом віднімання логарифму 

прогнозованої амплітуди землетрусу порядку 0 на такій відстані. 

В табл. 3.1 описані типові ефекти землетрусів різного порядку поблизу 

епіцентру. 

Таблиця 3.1 – Шкала Ріхтера (ML) 

Опис Значення Наслідки Частота 

Мікро Менше 2,0 Мікроземлетруси, не відчуваються 
~8000 на 

день 

Дуже слабкі 2,0-2,9 
Як правило не відчуваються, але 

реєструються 

1000 на 

день 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83
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Продовження таблиці 3.1 

Слабкі 3,0-3,9 
Часто відчуваються, дуже рідко 

завдають шкоди 

~49 000 

щорічно 

Легкі 4,0-4,9 
Відчутне тремтіння речей всередині 

будинків, значна шкода малоймовірна 

~6200 

щорічно 

Помірні 5,0-5,9 

Може завдати значної шкоди старим та 

погано сконструйованим будівлям на 

незначній території. Щонайбільше, 

незначні пошкодження добре 

спроектованих будівель 

800 на рік 

Сильні 6,0-6,9 

Може спричинити руйнацію на 

території до 150 км 

довжиною/шириною в населених 

регіонах 

120 на рік 

Дуже 

сильні 
7,0-7,9 Значна руйнація на значній території 18 на рік 

Великі 8,0-8,9 
Серйозна руйнація на територіях 

довжиною/шириною в сотні кілометрів 
1 на рік 

Рідкісно 

великі 

9,0 чи 

більше 
 

1 на 20 

років 

 

Яскравим прикладом такого виду шкал є також наступні шкали [55]: 

 Бофорта – шкала для наближеної оцінки сили (швидкості) вітру, 

створена в 1805 році британським адміралом і гідрографом Френсісом 

Бофортом. Сила вітру за шкалою Бофорта визначається за його дією на 

оточуючі предмети і вимірюється в балах (від 0 до 17 балів); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/1805
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
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 Фудзіти або F-шкала – шкала, що використовується для 

класифікації торнадо за швидкістю вітру і за нанесеними втратами. Шкалу 

ввів 1971 року професор чиказького університету Теодор Фудзіта. Вся шкала 

складається з тринадцяти категорій: F0 — F12. При цьому проміжок між F0 і 

F1 відповідає 11-му і 12-му балу Бофортової шкали швидкості вітрів. Сім 

категорій вище F5, Фудзіта ввів в якості теоретичних. Тому, максимальна 

категорія, яку привласнюють торнадо — це F5; 

 ураганів Саффіра-Сімпсона – шкала для вимірювання збитку від 

ураганів. Була розроблена Гербертом Саффіром і Робертом Сімпсоном в 1969 

році для вимірювання потенційних збитків від ураганів. Ґрунтується на 

швидкості вітру і включає оцінку штормових хвиль у кожній з п'яти 

категорій. 

Вище перелічені шкали мають тісний зв’язок з проявами природних 

явищ і можуть використовуватися виключно для їх оцінки і, тому непридатні 

для оцінки якісних показників ПЗ ЗВТ. 

Вирішенням даної задачі є розроблення кваліметричної шкали для 

визначення рівня якісних показників ПП та оцінка її адекватності на основі 

експериментальних даних оціночних елементів метрик якості ПЗ ЗВТ. 

Термін «шкала» в метрологічній практиці має, принаймні, два різних 

значення. По-перше, шкалою або точніше шкалою вимірювань називають 

прийнятий за згодою порядок визначення та позначення всіляких проявів 

(значень) конкретного властивості (величини) По-друге, шкалою називають 

відлікові пристрої аналогових засобів вимірювань, В цій рекомендації термін 

«шкала» використовується тільки в першому з наведених вище значень [53]. 

Найпростішою шкалою вимірювань є рівномірна інтервальна (або 

кількісна) шкала, на якій відмітки нанесені рівномірно. Кожне із можливих 
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значень розташоване відносно іншого на рівній відстані у діапазоні від 0 до 1 

з кроком 0,2 (рис. 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Модель рівномірної інтервальної шкали 

 

За основу при розробленні кваліметричної шкали [6] доцільно взяти 

узагальнену функцію бажаності Харрінгтона [56], яка використовується для 

вирішення багатофакторних задач. За основу береться одна із логічних 

функцій Харрінгтона – так звана «крива бажаності», що описується 

наступною формулою: 

  Yd  expexp ,     (3.1) 

яка має дві ділянки насичення ( 0d і 1d ) і лінійну ділянку (від 2,0d  до 

63,0d ). 

Шкала бажаності ділиться в діапазоні від 0 до 1 на п’ять піддіапазонів: 

[0; 0,2) – «дуже погано», [0,2; 0,37) – «погано», [0,37; 0,63) – «задовільно», 

[0,63; 0,8) – «добре», [0,8; 1] – «дуже добре» (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Модель оціночної шкали на основі функції бажаності 

Харрінгтона 

 

Крім функції Харрінгтона, при побудові оціночних шкал, заслуговують 

уваги числа ряду Фібоначчі, або так званого «Золотого перетину» [57]. З 

історією «Золотого перетину» тісно пов’язане ім’я італійського математика, 

ченця Леонардо з Пізи, відомішого як Фібоначчі. Він відкрив рекурентну 

формулу [57]: 

     21  nFnFnF ,    (3.2) 

з якої вивів відомий ряд Фібоначчі: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…  nF , n -й член 

якої задається таким рекурентним співвідношенням:  

     21  nFnFnF  при 2n .   (3.3) 

Рекурентне співвідношення породжує ряд Фібоначчі. Тобто кожен його 

член, починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх, а відношення 

чисел ряду наближене до відношення «Золотого перетину», так, 617.03421  , 

а 618.05534  . Тільки це відношення – 61.1382.0618.0   – дає безперервне 

ділення прямої в золотій пропорції. 
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Модель оціночної шкали, розробленої на основі ряду Фібоначчі 

(«Золотого перетину») [57, 58], представлено на рис. 3.3 [5]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Модель оціночної шкали на основі чисел ряду Фібоначчі 

 

Як видно із рис. 3.2 і 3.3 діапазони рівнів якості на двох шкалах не 

співпадають: діапазону «відмінно» шкали за «Золотим перетином» 

відповідають два діапазони «Дуже добре» і «Добре» шкали Харрінгтона, 

аналогічно діапазону «Добре» відповідає діапазон «Задовільно», а границі 

діапазонів «Задовільно», «Погано», «Дуже погано» нижньої шкали значно 

відрізняються від границь діапазонів «Погано» і «Дуже погано» верхньої 

шкали. 

За допомогою цих шкал (рис. 3.1 – 3.3) здійснена оцінка 

експериментальних даних, отриманих при дослідженні якісних показників 

програмного продукту 407368.00001-01 «Програма перевірки побутових 

лічильників газу» [1, 52], результати якої наведені в додатку А. Дана таблиця, 

по своїй структурі, є деревом властивостей [1, 11, 59, 60] і відображає 

ієрархію якісних показників ПП Метрика  Критерій  Фактор  

Узагальнений критерій якості та їх оцінки у відносній формі в діапазоні від 0 

до 1 і за п’ятибальними шкалами рівномірної інтервальної, Харрінгтона та 

«Золотого перетину» (рис. 3.1 – 3.3). 
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Для визначення адекватності розроблених моделей кваліметричних 

шкал (рис. 3.1 – 3.3) проаналізована кількість оцінок 5 («відмінно» (рис. 3.1, 

3.3) чи «дуже добре» (рис. 3.2)), 4 («добре»), 3 («задовільно»), 2 («погано»), 1 

(«дуже погано»), визначених за лінійною функцією, функціями Харрінгтона 

(формула (3.1)) та Фібоначчі (формула (3.3)). Співвідношення кількості цих 

оцінок, визначених за вище наведеними шкалами та їх апроксимаційні криві, 

зображені на рис. 3.4 [15, 16]. 

 

 

Рисунок 3.4 – Співвідношення кількості оцінок, визначених за функціями 

лінійної, Харрінгтона та Фібоначчі («Золотого перетину») 

 

На рис. 3.4 цифрами 1 … 3 позначені залежності, визначені за 

функціями: лінійною, Харрінгтона та Фібоначчі, а 4 … 6 – їхні 

апроксимаційні криві відповідно; OQ  – шкала оцінок, m  – шкала кількості 

оцінок. 

Рівняння, які апроксимовані лінійною залежністю описуються 

наступним чином (3.4 – 3.6): 

 36,2 +7,8- = OQm       (3.4) 
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35,3   7,5-  OQm      (3.5) 

 23,9  3,7-  OQm      (3.6) 

Для кількісної оцінки експериментальних (криві 1 … 3  рис. 3.4) та 

апроксимаційних залежностей (криві 4 … 6, рис. 3.4), необхідно визначити 

середні квадратичні відхилення значень, обчислених за формулами (3.4 – 3.6) 

та експериментальних даних оціночних елементів (дод. А). 

Середні квадратичні відхилення визначимо за формулами: 

)1(

)(
1

2

еа










nn

QQ

S

z

i

ii

,     (3.7) 

де  S  – середні квадратичні відхилення значень, обчислених за формулою 

(3.7) та експериментальних даних оціночних елементів (дод. А) і обчислених 

за формулами (3.4 – 3.6); iQа  і iQе  – експериментальні дані оціночних 

елементів (дод. А), визначених за лінійною функцією, функціями 

Харрінгтона та Фібоначчі («Золотого перетину») відповідно; n  – кількість 

точок вимірювання (оцінок), 51n . 

Обчислені за формулою (3.7) значення середніх квадратичних 

відхилень, визначених за формулами (3.4 – 3.6) та експериментальних даних 

оціночних елементів (дод. А) наведені в табл. 3.2: 

 

Таблиця 3.2 – Значення середніх квадратичних відхилень 

Назва шкал Значення СКВ 

Рівномірна інтервальна шкала 2,15 

Шкала за Харінгтоном 1,55 

Шкала за Фібоначчі («Золотий перетин») 1,18 
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Враховуючи те, що більш достовірними є ті результати, вибірка яких є 

більшою, то за даними, наведеними в табл. 3.2, найменших числових значень 

(1,18) середні квадратичні відхилення набувають при апроксимації 

експериментальних даних оціночних елементів, що містяться в метриках, 

критеріях та факторах [15]. Все це свідчить про перевагу у застосуванні 

функції Фібоначчі («Золотого перетину») над функцією Харрінгтона та 

лінійною функцією при вирішенні задачі побудови кваліметричних шкал ПП.  

У стандарті [25] наводяться методи для вимірювання і оцінювання 

якості ПП. Кількісні характеристики визначення якісних показників ПЗ 

необхідно відображати на шкалі рівнів рейтингу для метрик якості. 

Використовуючи метрики якості, можна кількісно вимірювати 

характеристики ПЗ, результат яких позначають на шкалі (рис. 2.4). Дана 

шкала ділиться на ділянки, які відповідають різним ступеням задоволення 

вимог: поділ шкали на дві категорії (незадовільно і задовільно) та поділ 

шкали на чотири категорії, обмежені поточним рівнем для наявного або 

альтернативного продукту, найгіршим і плановим рівням. Поточний рівень 

встановлюється для того, щоб контролювати, чи не погіршується нова 

система порівняно з поточною версією. Плановий рівень показує, що вважати 

досяжним за доступних ресурсів, а найгірший рівень визначає границю 

приймання користувачем у випадку, якщо продукт не задовольняє 

запланованого рівня [25]. Вид такої шкали, за даними, наведений у [25], 

регламентує тільки поділ шкал на категорії: незадовільно і задовільно. 

Числові значення поділок шкали в нормативному документі відсутні. 

Тому розроблено шкалу для оцінки якості ПЗ ЗВТ і методів 

представлення результатів визначення його якісних характеристик. На рис. 

3.5 наведена вдосконалена шкала рівнів рейтингу для метрик, критеріїв та 
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факторів із числовими показниками на основі ряду Фібоначчі («Золотого 

перетину») [16]. 

 

 

Рисунок 3.5 – Модель оціночної шкали на основі ряду Фібоначчі 

 

Розроблена модель кваліметричної шкали  ПП (рис. 3.5) на основі 

чисел ряду Фібоначчі («Золотого перетину»), дає змогу здійснювати 

кількісну оцінку результатів визначення якісних показників ПЗ. 

З врахуванням методів оцінки якісних показників ПП, наведених в [1, 

4, 6, 7, 8, 49], запропоновано і розроблено алгоритм визначення 

узагальненого критерію якості та оцінювання його за шкалою, побудованою 

за правилом «Золотого перетину» (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Загальний алгоритм роботи визначення узагальненого 

показника якості програмних продуктів 

 

Позначення на рис. 3.6 наступні: Ме – значення оціночних елементів 

якісних показників ПЗ, Е – передвизначний процес, що реалізує методику 

оцінки якісних показників на основі експертних оцінок, ЗП – передвизначний 

процес обчислення узагальненого показника якості та оцінювання його за 

шкалою, побудованою за правилом «Золотого перетину», ЗQ  – значення 

узагальненого показника якості ПЗ. 

Блок-схема алгоритму, що реалізує розроблену методику оцінки 

якісних показників на основі експертних оцінок наведена на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм, що реалізує розроблену методику оцінки якісних 

показників на основі експертних оцінок 

 

Позначення на рис. 3.7 наступні: 
kqM  – усереднена оцінка оціночного 

елемента, e  – кількість значень оціночного елемента 1…T, k  – порядковий 



 
 

 

89 

номер метрики, q  – порядковий номер оціночного елемента, M

jkP  – підсумкова 

оцінка k -ї метрики j -го критерію, O  – кількість оціночних елементів в k -ій 

метриці, 
ijP  – абсолютний показник критеріїв i -го фактору якості, l – 

кількість метрик, що відноситься до j -го критерію, БАЗ

ij
P  – базовий показник 

критеріїв i -го фактору якості j -го критерію, 
jkP  – сума вагових коефіцієнтів, 

ijK  – відносний показник j -го критерію i -го фактору якості, Ф

iK  – фактор 

якості, N  – кількість критеріїв, що відносяться до i -го фактору, iw  – вектор 

вагових коефіцієнтів за методом ранжування, mi ,...,2,1  – порядковий номер 

фактору якості, iq  – обчислене значення факторів якості. 

Проблема вибору програмного продукту з наявних програмних засобів 

однакового функціонального призначення в математичному сенсі може бути 

зведена до задачі оцінки програмних засобів по декількох окремих критеріях 

оптимальності, тобто задачі багатокритерійної оцінки якості програмного 

продукту.  

При вирішенні цієї проблеми ставляться наступні завдання: 

- побудова адекватної математичної моделі якості ПЗ; 

- розробка алгоритму проведення оцінки якості ПЗ; 

- автоматизація процесу проведення оцінки якості ПЗ на основі 

побудованої математичної моделі якості і розробленого алгоритму [68]. 

Блок-схема алгоритму, що реалізує розроблену методику обчислення 

узагальненого критерію якості та оцінювання його за шкалою, побудованою 

за правилом «Золотого перетину» наведена на рис. 3.8. 

Результатом роботи алгоритму обчислення узагальненого показника 

якості та оцінювання його за шкалою, побудованою на основі правила 

«Золотого перетину» (рис. 3.8), є оцінки в п’ятибальній системі, яка є 

загальноприйнятою. 
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Рисунок 3.8 – Алгоритм, що реалізує розроблену методику обчислення 

узагальненого показника якості та оцінювання його за шкалою, побудованою 

на основі правила «Золотого перетину» 

 

Використання розробленого методу визначення узагальненого 

показника якості та оцінювання його за шкалою, побудованою за правилом 

«Золотого перетину», дозволяє оцінювати кваліметричні показники ПП, 

зокрема тих, які є складовою обчислювальних компонентів ЗВТ. 

 

 

3.2 Дослідження ефективності стандартизації програмних засобів 

повірочних установок лічильників газу 

 

Нечітке декларування в документах понять і необхідних значень 

характеристик якості ПЗ викликає конфлікти між замовниками-

користувачами і розробниками-постачальниками із-за різного трактування 
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одних і тих же характеристик, таких як: супроводжуваність, зручність 

використання та функціональність. У зв'язку з цим, стратегічним завданням в 

життєвому циклі сучасних інформаційних систем стало забезпечення 

необхідної якості програмних засобів і баз даних [1, 2, 61]. 

Відповідно до вимог національних та міждержавних стандартів [22, 46] 

ПП підлягають приймальним, приймально-здавальним та експлуатаційним 

випробуванням, які можуть здійснювати незалежні випробувальні 

лабораторії. 

Методика визначення показників якості полягає в наступному [1, 2, 7, 

8, 46]. Оцінка якості програмних засобів включає вибір номенклатури 

показників, їх оцінку і зіставлення значень показників, отриманих в 

результаті порівняння із базовими значеннями. 

Показники якості об'єднані в систему із чотирьох рівнів. Кожен вищий 

рівень містить складові показники нижчих рівнів. Допускається вводити 

додаткові показники кожному з рівнів. 

Для забезпечення можливості отримання інтегральної оцінки по групах 

показників якості використовують фактори якості (1-й рівень). 

Кожному фактору якості відповідає певний набір критеріїв якості 

(комплексні показники – 2-й рівень). 

Критерії якості визначають однією або декількома метриками (3-й 

рівень). Якщо критерій якості визначається однією метрикою, то рівень 

метрики опускається. 

Метрики складаються із оцінних елементів (одиничних показників – 4-

й рівень), що визначають задану в метриці властивість. Кількість оціночних 

елементів, що входять в метрику, не обмежена. 
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Вибір оціночних елементів в метриці залежить від функціонального 

призначення оціночного елементу і визначається з урахуванням даних, 

отриманих при проведенні випробувань різних видів. 

Для накопичення інформації про оціночні елементи формується 

довідник оціночних елементів на основі раніше отриманих даних про якість 

аналогічних програмних засобів. 

В процесі оцінки якості програмних засобів на кожному рівні (крім 

рівня оціночних елементів) проводяться обчислення показників якості 

програмних засобів. 

Загальна оцінка програмних засобів формується експертами із набору 

отриманих значень оцінок факторів якості. 

Для оцінки якості програмних засобів різного призначення методом 

експертного опитування складається таблиця значень базових показників 

якості. 

Кожен показник якості характеризується двома параметрами – 

кількісним значенням і ваговими коефіцієнтами      . 

Сума вагових коефіцієнтів       приймається рівною 1. 

1
1
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.     (3.8) 

Визначення усередненої оцінки )( kqM  оціночного елемента за 

декількома його значеннями )( eM  здійснюється за наступною формулою: 
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де T  – кількість значень оціночного елемента (ОЕ); k - порядковий номер 

метрики; q  – порядковий номер ОЕ. 

Підсумкова оцінка k-ї метрики j-го критерію здійснюється за 

формулою: 

ОЕ

Q

i

kq

jk
Q

M

P

ОЕ


 1M

,     (3.10) 

де ОЕQ  – кількість ОЕ в k -ій метриці. 

Абсолютні показники критеріїв i-го фактору якості визначаються за 

формулою: 

 



n

k

jkjkij VPP
1
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,     (3.11) 

де n- кількість метрик, що відноситься до j-го критерію. 

Відносний показник j-го критерію i-го фактору якості визначається за 

формулою: 

БАЗ

ij

ij

ij
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P
K 

.            (3.12) 

де БАЗ

ijP  – базовий показник критеріїв i -го фактору якості j -го критерію. 

Фактор якості )( Ф

iK  визначається за формулою: 
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де N- кількість критеріїв, що відносяться до i -го фактору. 
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Використовуючи цю методику на першому етапі роботи [1, 2, 52] були 

проведені попередні випробування Програми повірки побутових лічильників 

газу. Результати попередніх випробувань наведені в табл. 3.3 

  

Таблиця 3.3 – Результати попередніх випробувань визначення якісних 

показників програмного засобу 407368.00001–01 «Програма повірки 

побутових лічильників газу» 

Надій-

ність 

Супровод-

жуваність 

Зручність 

використання 

Ефектив-

ність 

Універсаль-

ність 

Функціональ-

ність 

0,67 0,33 0,47 0,98 0,78 0,34 

 

Другим етапом роботи [1, 2, 52] було розроблення комплекту 

програмної та експлуатаційної документації в процесі виконання науково-

дослідної роботи [1, 2, 52] та проведення випробувань програмного засобу. 

Результати випробувань наведені в табл. 3.4. 

  

Таблиця 3.4 – Результати випробувань визначення якісних показників 

програмного засобу 407368.00001–01 «Програма повірки побутових 

лічильників газу» 

Надій-

ність 

Супровод-

жуваність 

Зручність 

використання 

Ефектив-

ність 

Універсаль-

ність 

Функціональ-

ність 

0,67 0,58 0,93 0,98 0,78 0,57 

  

Порівняльні характеристики показників якості до і після проведення 

науково-дослідної роботи [1, 2, 52] наведені на рис. 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Порівняльні характеристики показників якості програмного 

засобу (407368.00001–01 «Програма повірки побутових лічильників газу») 

  

Як видно із графіків (рис. 3.9) та табл. 3.3 і 3.4 ефект від виконання 

роботи [1, 2, 52] виразився у покращенні якісних показників з таких факторів 

якості; як супроводжуваність, зручність використання та функціональність. 

На попередньому рівні залишились фактори: надійність, ефективність, 

універсальність. Відсоткові показники покращення кількісних показників 

факторів якості наведені та на рис. 3.10. 

Попередні випробування програмного засобу (407368.00001–01 

«Програма повірки побутових лічильників газу») засвідчили факт відсутності 

необхідного комплекту програмної та експлуатаційної документації, що 

спричинило невисокі числові значення факторів якості. 
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Рисунок 3.10 – Покращення показників якості програмного засобу 

(407368.00001–01 «Програма повірки побутових лічильників газу») 

 

Ефект від виконання науково-дослідної роботи [1, 2, 52] виразився у 

покращенні якісних показників з таких факторів якості; як 

супроводжуваність, зручність використання та функціональність на 24%, 

45% та 22%, відповідно (рис.3.10). 

 

3.3 Оцінка якості коду в Visual Studio 

 

Сьогодні питання «як відрізнити хорошу програму від поганої?» 

звичайно трактується в плані оцінки якості додатку кінцевим користувачем. 

Але насправді він актуальний і для самих розробників програмного 

забезпечення, правда, при цьому вони в першу чергу мають на увазі не 

споживчі властивості програми, а якість її коду. Власне, саме в такій 

постановці питання про «хороші програми» було поставлено ще в кінці 60-х 
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років, коли з'явилися перші дослідження в цій області, що відразу одержали 

визнання як класичні [68].  

У цілому вже давно загальновизнано, що поняття «поганий/хороший 

код» зв'язано навіть не стільки з ефективністю використання 

обчислювальних ресурсів (швидкодія програми, об'єм займаної оперативної 

пам'яті і ін.), скільки із завданнями відладки і модифікації програмного 

забезпечення (на етапах як власне розробки, так і супроводу). У цій ситуації 

якість коду визначається такими показниками, як правильне розбиття 

програми на модулі, обмеження у використанні потенційно ризикованих 

мовних конструкцій, наочне оформлення початкового коду і т.д.  

Проте навіть визначивши склад ключових показників (метрик) якості 

коду, практично неможливо створити універсальні критерії, що дозволяють 

рахувати програму «поганою» або «хорошою». У будь-якому випадку така 

оцінка носить дуже суб'єктивний характер, і навіть для одного програміста 

вона варіюватиметься залежно від типу проекту. Тому існуючі інструменти 

визначення метрик коду (code metrics, CM) в основному обмежуються 

обчисленням відповідних значень, інтерпретація яких повністю покладається 

на людину.  

Раніше для виконання подібних завдань в середовищі Microsoft Visual 

Studio потрібно було використовувати додаткові засоби третіх фірм. Але 

тепер CM-функції з'явилися в Visual Studio 2008 Team Edition for the Software 

Developer. Ось за якими метриками коду можна стежити вже зараз [68]:  

- індекс експлуатаційної надійності (Maintainability Index, MI) - 

комплексний показник якості коду (від 0 до 100 - чим вище, тим краще); 

методика його визначення розроблена фахівцями Carnegie Mellon Software 

Engineering Institute;  

- циклічна складність (Cyclomatic Complexity, CC) - показник, що 

характеризує число гілок в програмному коді і обчислюваний шляхом 

підрахунку операторів циклу, умовного переходу і перемикань; 
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- глибина спадкоємства (Depth of Inheritance) - характеризує довжину 

ланцюжків спадкоємства в програмному коді;  

- зчеплення класів (Class Coupling) - відображає ступінь залежності 

класів між собою (зокрема наявність загальних даних, об'єктів і ін.);  

- число рядків коду - тут все очевидно: чим більше рядки, тим складніше 

програма.  

Звичайно, для детальнішого аналізу якості коду бажано використовувати 

більше показників, які можна визначати за допомогою засобів третіх фірм (є 

немало і безкоштовних продуктів). Але, як правило, ширший спектр 

характеристик потрібен тільки в учбових цілях і не застосовується 

розробниками на практиці.  

Одержати загальне уявлення про те, як працює механізм метрик коду в 

VS2008 (що від нього можна чекати, а чого не можна), допоможе такий 

простий приклад. Напишемо на мові C базовий код для класу LineItem1, який 

задає дату старту (рис. 3.11):  

namespace TimeKeeper  

{  

public class LineItem1  

      {  

       private DateTime _start;  

       public DateTime StartTime  

             {  

             get  

                   {  

                   return _start;  

                   }  

                        set  

                       {  

                       _start = value;  
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                       }  

            }  

      }  

}  

Значення метрик коду показують, що супровід цього коду оцінюється як 

дуже просте: MI = 98. Це цілком зрозуміло - код містить всього одну гілку, 

мінімальну глибину спадкоємства (LineItem безпосередньо зв'язаний з 

System.Object), невелике зчеплення класів (з класом DateTime class) і всього 

чотири рядки коду.  

Тепер на базі LineItem1 створимо новий клас LineItem2, додавши в нього 

небагато бізнес-логіки (рис 3.11):  

namespace TimeKeeper  

{  

public class LineItem2  

      {  

       private DateTime _start;  

       public DateTime StartTime  

           {  

            get  

 

             {  

                    return _start;  

                    }  

                          set  

                         {  

                          TimeSpan past = new TimeSpan(-7, 0, 0, 0);  

                          TimeSpan future = new TimeSpan(1, 0, 0, 0);  

                          if (value < DateTime.Now.Subtract(past))  

                          throw new ApplicationException  
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                         ("The start date is already over ");  

                         else  

                                    {  

                                    if (value > DateTime.Now.Add(future))  

                                    throw new ApplicationException  

                                   ("Start date will not be too soon ");  

                                   else  

                                   _start = value;  

                                   }  

                         }  

                   }  

         }  

}  

Звідси видно, як змінилися метрики коду – вони показують підвищення 

складності програми. Це відобразилося і на трудомісткості тестування: якщо 

в першому варіанті потрібно було перевірити два випадки (один для get і 

один для set), то зараз - вже чотири (get, past, future і valid).  

В цілому це добре відомо: за допомогою сучасних методів об'єктно-

орієнтованого програмування підвищується швидкість розробки і 

ефективність коду, але при цьому зростають проблеми при тестуванні і 

відладці. Аналіз метрик коду дозволяє стежити за підвищенням складності 

програми і досягши якихось критичних значень зайнятися її спрощенням, 

хоча це і зажадає від програміста додаткових витрат часу. Для деяких 

розробників це буде хорошим стимулом пригадати про наявні рекомендації 

по написанню «хороших» програм.  

Звичайно, встановити контрольні параметри для програмних проектів –  

справа непроста, тим більше що дані величини залежать від типу розробки. 

Наприклад, при створенні призначеного для користувача інтерфейсу можна 

як допустимий мінімум MI обрати значення 30, а для драйверів - 10. 
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Рисунок 3.11 – Результати виміру метрик коду для класу LineItem1 (без 

бізнес-логіки) та LineItem2 (з бізнес-логікою) 
 

Але у будь-якому випадку навіть сама можливість стеження за зміною 

складності програмного коду буде дуже корисною, зокрема в плані контролю 

за роботою групи програмістів в рамках одного проекту [68].  

 

3.4 Висновки до третього розділу 

 

1. Вперше розроблена модель кваліметричної шкали  ПП на основі 

чисел ряду Фібоначчі («Золотого перетину»), що дало змогу здійснювати 

кількісну оцінку результатів визначення якісних показників ПП. 

2. Розроблений метод визначення часових характеристик програмного 

забезпечення електронних коректорів об’єму газу, що не потребує 

доопрацювання апаратного забезпечення існуючих коректорів. 

3. Оцінена ефективність стандартизації ПП на основі аналізу впливу 

асортименту експлуатаційної документації на якість ПЗ еталонних 

повірочних установок, що дало можливість підвищити їх кваліметричні 

показники. 

Основні наукові результати, які знайшли відображення в даному 

розділі, опубліковані автором в працях [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІМЕТРІЇ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 

4.1 «Дерево якості» програмних засобів з числовими 

характеристиками їх показників якості 

 

Нормативні документи [28 – 30] регламентують зовнішні і внутрішні 

характеристики якості ПЗ. Перші відображають вимоги до функціонування 

ПП, другі – використовуються для складання плану досягнення необхідних 

зовнішніх характеристик якості продукту. Зовнішні і внутрішні 

характеристики якості відображають властивості самого ПЗ, а також погляд 

замовника і розробника на таке ПЗ [1, 9]. Для наглядного вигляду 

вищеописані характеристики подаються у вигляді дерева властивостей [60], 

яке відображає тільки асортимент якісних показників, але не наводить їх 

числові значення.  

В роботах [9, 60] наведена методика побудови дерева властивостей, що 

є графічним зображенням розгалуженої структури на основі груп 

властивостей ПЗ. Дерево показує взаємозв'язок між складними, 

квазіпростими і найпростішими властивостями об'єкта. Нижче наведені 

приклади дерев [60] та їх означення.  

Дерево в суворій графовій формі – дерево властивостей, зображується 

так, як це прийнято в теорії графів: з вершинами і ребрами.  

Дерево в нестрогій графовій формі – дерево властивостей, 

зображується так, як прийнято зображати, наприклад, таблицю спортивних 

змагань.  

Дерево в табличній формі – дерево, яке зображується у вигляді 

класифікаційної таблиці [60]. 
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Перераховані вище дерева властивостей відображають результати 

ранжування якісних показників і демонструють їх у певній графічній формі, 

без наведення їх кількісних значень. 

Якість ПЗ найзручніше оцінювати з використанням певної моделі 

якості. Стандарт [28] пропонує використовувати для опису внутрішнього та 

зовнішнього атрибутів якості ПЗ багаторівневу модель. На верхньому рівні 

виділено 6 основних характеристик якості ПЗ. Кожна характеристика 

описується за допомогою кількох вхідних у неї атрибутів. Для кожного 

атрибута визначається набір метрик, що дозволяють його оцінити.  

У [62] наведене дерево властивостей ПЗ, яке відображає тільки 

номенклатуру показників якості без наведення значень їх числових 

характеристик. 

Більш зручною для візуального сприймання є запропонована та 

розроблена графічна модель «дерева якості» ПЗ (рис. 4.1), в якому висота 

«гілок» відповідає числовому значенню якісного показника.  

Розроблене «дерево якості» (рис. 4.1, 4.3) складається з чотирьох 

рівнів, які включають в себе шість факторів, де 1-й рівень це обчислене 

значення метрики оціночного елементу, 2-й рівень – критерію фактора, а 3-й 

рівень – показника якості кожного з факторів, 4-й рівень – узагальнений 

показник якості [1, 5, 9]. 

Позначення на рис. 4.1 наступні: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l – кількість 

метрик якості, що є складовими критеріїв якості, m, n, o, p, q, r – кількість 

критеріїв якості, що є складовими факторів якості. 

 



 

 

 

104 

 

Р
и

су
н

о
к
 4

.1
 –

 С
тр

у
к
ту

р
н

а 
ін

ф
о
р

м
ац

ій
н

а 
м

о
д

ел
ь 

«
д

ер
ев

а»
 я

к
іс

н
и

х
 х

ар
ак

те
р
и

ст
и

к
  

п
р
о

гр
ам

н
о

го
 з

аб
ез

п
еч

ен
н

я
 з

ас
о
б

ів
 в

и
м

ір
ю

в
ан

ь
 

 

Документ [28] пропонує використовувати для опису внутрішнього та 

зовнішнього атрибутів якості ПЗ багаторівневу модель. На гістограмі якісних 
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показників виділено 6 основних характеристик якості ПЗ. Кожна 

характеристика описується за допомогою кількох вхідних у неї атрибутів. 

Для кожного атрибута визначається набір метрик, що дозволяють його 

оцінити (рис. 4.2). На рис. 4.2 наглядно видно кількість метрик у кожному з 

критеріїв та кількість критеріїв у факторі з відповідними числовими 

характеристиками для кожної з «гілок дерева», що є основою для 

формування структури «дерева якості». 

Вище наведена гістограма (рис. 4.2) побудована за результатами 

проведених випробувань ПЗ 407368.00001-01 «Програма перевірки 

побутових лічильників газу» виробництва ІВФ «Темпо», м. Івано-

Франківськ, відповідно до вимог нормативних документів [21,22]. 

Для визначення рівня якості програмних продуктів та їх порівняння 

доцільним є розробка єдиних підходів до порівняння якісних показників 

програмних засобів, відповідно до яких якість ПЗ визначається не величиною 

якогось окремого вихідного показника, а всією сукупністю показників 

(оцінка якості здійснюється на всіх етапах життєвого циклу ПЗ в розрізі 6 

факторів якості: надійність, супроводжуваність, зручність використання, 

ефективність, універсальність та функціональність). В роботі [5] кінцеву 

оцінку якості ПЗ пропонується визначати узагальненим показником якості 

(зведеним показником якості Q=Q(q)=Q(q_1,q_2,…,q_m) - так званий корінь 

дерева, який знаходиться на найнижчому рівні і є найскладнішою 

властивістю дерева). Для встановлення зведеного показника Q використано 

результати досліджень якісних показників ПЗ 407368.00001-01, проведених 

відповідно до вимог міждержавного стандарту [19]. 
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На рис. 4.3 наведено повне «дерево якості» з узагальненим показником 

якості в основі (4-й рівень), який дорівнює 785,0З Q . 
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Позначення на рис. 4.2 та 4.3 у відповідності з рівнями, наступне:  

4-й рівень – узагальнений показник якості: 

3-й рівень (назви факторів):  

1 надійність,  

2 супроводжуваність,  

3 зручність використання,  

4 ефективність,  

5 універсальність,  

6 функціональність.  

2-й рівень – критерії:  

 надійності (Н1.1 – стійкість функціонування та Н1.2 – 

роботоздатність);  

 супроводжуваності (С2.1 – структурність, С2.2 – простота 

конструкції, С2.3 – наглядність, С2.5 – повнота документації);  

 зручності використання (З3.1 – легкість засвоєння, З3.2 – доступність 

програмних документів, З3.3 – зручність експлуатації і обслуговування);  

 ефективності (Е4.1 – рівень автоматизації, Е4.2 – тимчасова 

ефективність, Е4.3 – ресурсоємність);  

 універсальності (Г5.1 – гнучкість, Г5.2 – мобільність, Г5.3 – 

модифікованість);  

 функціональності (Ф6.1 – повнота реалізації, Ф6.2 – узгодженість, 

Ф6.3 – логічна коректність Ф6.4 – перевіреність, Ф6.5 – захищеність). 

1-й рівень метрики оціночного елементу для кожного з критеріїв:  

 Н01 – засоби відновлення при помилках на вході,  

 Н02 – засоби відновлення при збоях обладнання,  

 Н03 – реалізація управління засобами відновлення,  

 Н04 – функціонування в заданих режимах,  
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 Н05 – забезпечення обробки заданого об'єму інформації,  

 С02 – складність архітектури проекту,  

 С04 – експертиза прийнятої системної ідентифікації,  

 С05 – використання основних логічних структур,  

 С06 – дотримання принципу низхідного програмування,  

 С07 – коментарі обґрунтування декомпозиції програм при кодуванні,  

 С08 – коментарі логіки програм проекту,  

 С09 – оформлення тексту програми,  

 С10 – простота кодування,  

 С15 – повнота документації фази проектування,  

 С16 – повнота документації фази реалізації,  

 С17 – повнота документації фази тестування,  

 С18 – повнота документації фази виготовлення,  

 З01 – освоєння роботи програмного засобу,  

 З02 – документація для освоєння,  

 З03 – повнота користувацької документації,  

 З04 – точність користувацької документації,  

 З05 – зручність користувацької документації,  

 З06 – технічне виконання користувацької документації,  

 З07 – прослідковуваність варіантів користувацької документації,  

 З08 – експлуатація,  

 З09 – керування меню,  

 З10 – функція HELP,  

 З11 – керування даними,  

 З12 – робочі процедури,  

 Е01 – функціональна автоматизація,  

 Е02 – автоматизація інтерфейсів,  
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 Е03 – автоматизація контролю,  

 Е04 – ефективність виконання,  

 Е06 – стаціонарна ресурсоємність,  

 Е07 – динамічна ресурсоємність,  

 Г02 – простота архітектури проекту,  

 Г03 – складність архітектури проекту,  

 Г04 – складність структури коду програм,  

 Г05 – застосування стандартних протоколів зв'язку,  

 Г06 – застосування стандартних інтерфейсних програм,  

 Г07 – залежність від використовуваного комплексу технічних 

засобів,  

 Г08 – залежність від базового програмного забезпечення,  

 Г10 – простота кодування,  

 Г11 – кількість коментарів,  

 Г12 – якість коментарів,  

 Г13 – використання описаних засобів мови,  

 Г14 – незалежність модулів,  

 Ф01 – повнота реалізації розробника,  

 Ф02 – повнота програмної документації,  

 Ф03 – несуперечність документації розробника,  

 Ф04 – несуперечність програми,  

 Ф05 – однотипність інтерфейсів між модулями і користувачами,  

 Ф06 – однотипність кодування,  

 Ф07 – відповідність документації стандартам,  

 Ф08 – відповідність програмних засобів стандартам програмування,  

 Ф09 – відповідність програмного засобу документації,  

 Ф11 – реалізація всіх рішень,  
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 Ф12 – відсутність явних помилок і достатність реквізитів,  

 Ф13 – повнота динамічного тестування,  

 Ф14 – повнота статичного тестування,  

 Ф15 – аутентифікація елементів систем обробки даних,  

 Ф16 – керування доступом,  

 Ф17 – протоколювання звернень,  

 Ф18 – криптографічний захист. 

Розроблені методи побудови «дерева якості» на основі числових 

значень показників якості ПЗ, які пропорційні «довжині гілок дерева», дають 

змогу здійснювати візуальну оцінку їх якісних показників та порівнювати 

однотипні програмні продукти [1, 9, 59]. 

 

4.2 «Дерево вимірюваних характеристик якості» програмного 

забезпечення засобів вимірювань 

 

На даний час, в Україні велика частина ЗВТ (робочі еталони, 

вимірювальні комплекси) містять обчислювальний компонент з відповідним 

програмним забезпеченням [1, 59]. В роботах [63 – 66] наведена методика 

визначення вимірюваних характеристик ПЗ таких ЗВТ.  

На рис. 4.4 зображено структурну інформаційну модель дерева 

вимірюваних якісних показників програмного забезпечення засобів 

вимірювальної техніки.  

Позначення на рис. 4.4 згідно структури «дерева» вимірюваних якісних 

характеристик програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки 

наступне: 

1-й рівень – оціночний елемент програмного забезпечення засобів 

вимірювальної техніки: Н01 – оцінка граничних результатів вимірювання 
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вхідних даних на належність до промахів, Н02 – показник стійкості до 

спотворюючих дій, Н03 – ймовірність безвідмовної роботи, Н04 – оцінка по 

тривалості перетворення вхідного набору даних у вихідний. 

2-й рівень – фактор якості, відповідно до [28, 61] їх налічується 6, а 

саме: 1 – надійність, 2 – супроводжуваність, 3 – зручність використання, 4 – 

ефективність, 5 – універсальність, 6 – функціональність. 

3-й рівень – це узагальнений показник якості, який визначається згідно 

формули 2.8. 

 

 

Рисунок 4.4 – Структурна інформаційна модель дерева вимірюваних якісних 

показників програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки 
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На рис. 4.5 наглядно видно, для яких саме оціночних елементів можна 

визначити числові значення впливу на вимірювані параметри. 
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На рис. 4.5 зображено діаграму «гілок» дерева якісних показників 

програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки з числовими 

характеристиками [1]. На основі вище наведеного рисунку можна 

змоделювати «Дерево вимірюваних характеристик якості» програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки (рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – «Дерево вимірюваних характеристик якості» програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки 

 

Розроблена структура «дерева вимірюваних характеристик якості» ПЗ 

ЗВТ дозволяє здійснювати аналіз складових вимірювальних показників 

якості ПЗ та провести візуальну оцінку цих складових. 

 

  



 
 

 

115 

4.3 Розроблення методики оцінки якісних показників програмного 

забезпечення повірочної установки лічильників газу 

 

Метою випробування [52] Програми повірки ЗВТ, і зокрема, побутових 

лічильників газу є експериментальне визначення фактичних (досягнутих) 

характеристик властивостей програмного засобу, на основі яких можна 

зробити висновок про придатність програмного засобу для використання за 

його призначенням. 

Комплект програмної та експлуатаційної документації на програмні 

засоби, що входять до складу обчислювальних компонентів еталонної 

повірочної установки для побутових лічильників газу наступний [ 67, 68]: 

- технічне завдання; 

- специфікація; 

- програма і методика випробувань; 

- опис програми; 

- формуляр; 

- опис застосування; 

- настанова оператору; 

- настанова з технічного обслуговування. 

Відповідно до методики, наведеної в дод. Г, для визначення та оцінки 

якісних показників програмного забезпечення повірочної установки 

лічильників газу використовуються наступні методи. 

Вимірювальний метод базується на отримуванні інформації про 

властивості і характеристики програмного засобу з використанням технічних 

і програмних засобів вимірювань. 

Реєстраційний метод ґрунтується на отримуванні інформації під час 

випробувань або функціонування програмного засобу, коли реєструються і 

підраховуються певні події, наприклад моменти часу і кількість збоїв і 
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відмов, час передачі керування від модуля до модуля, час початку і кінця 

роботи. 

Розрахунковий метод базується на використанні теоретичних і 

емпіричних залежностей статистичних даних, які накопичуються під час 

випробувань програмного засобу. 

Визначення значень показників якості програмного засобу експертним 

методом здійснюється групою спеціалістів-експертів, компетентних в даній 

галузі, на основі використання їх інтуїції та досвіду. 

Оцінка якості програмних засобів включає вибір номенклатури 

показників, їх оцінку і зіставлення значень показників, отриманих в 

результаті порівняння із базовими значеннями. 

Показники якості об'єднані в систему із чотирьох рівнів. Кожен 

вищестоящий рівень містить як складові показники нижчестоящих рівнів. 

Результати, отримані за формулою (8) додатку Г, перетворюють у 

п’ятибальну оцінку за шкалою, побудованою на основі ряду Фібоначчі 

(«Золотого перетину») [1, 2, 7, 16], що дозволить оцінювати кваліметричні 

показники ПП, які є складовими обчислювальних компонентів ЗВТ. 

 

4.4 Розроблення процедури сертифікації програмних продуктів 

 

Сертифікація ПП здійснюється із застосуванням процедур оцінювання 

згідно з національними стандартами [25 – 28]. Запропонована та розроблена 

модель процедури сертифікації ПП наведена на рис. 4.7. Якщо Орган з 

оцінки відповідності продукції, процесів та послуг (ООВ) залучає до робіт із 

сертифікації субпідрядників, то він повинен отримати на це згоду заявника. 

ООВ бере на себе повну відповідальність за таку субпідрядну роботу. ООВ 

зобов’язаний своєчасно ознайомити заявника з повним звітом про результати 

оцінювання з зазначенням кожного виявленого відхилу, який потрібно 
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усунути, щоб забезпечити відповідність продукції усім сертифікаційним 

вимогам, а також обсяг необхідних подальших робіт з повторного 

оцінювання чи випробування. 

Ідентифікування видів оцінюваного продукту є частиною процедури 

сертифікації, в якій ООВ визначає номенклатуру атрибутів метрик для 

оцінювання [29 – 31].   

Зовнішня якість – це множина характеристика програмного продукту з 

зовнішнього погляду. Це якість працюючого ПЗ, яку зазвичай вимірюють і 

оцінюють під час тестування в імітованому середовищі на імітованих даних, 

використовуючи зовнішні метрики. Протягом тестування більшість дефектів 

має бути виявлено й усунено. Однак деякі дефекти можуть все ще 

залишатися після тестування. Оскільки важко відкоригувати архітектуру ПЗ 

або інші основні аспекти проекту ПЗ, основа проекту зазвичай залишається 

незмінною протягом тестування. 

Внутрішня якість – це множина характеристик ПП з внутрішнього 

погляду. Внутрішню якість вимірюють і оцінюють на відповідність вимогам 

до внутрішньої якості. Якість ПП за окремими аспектами може бути 

поліпшена для реалізації коду, переглядання й тестування, але принциповий 

характер якості ПП, поданий внутрішньою якістю, залишається незмінним до 

перепроектування. 

Якість під час використовування – це характеристика, що відображає 

погляд користувача на якість ПП, застосовуваного в конкретному середовищі 

і визначеному контексті використання. Вона виміряє ступінь, у якому 

користувачі можуть досягти своїх цілей у певному середовищі, а не 

властивості власне самого ПЗ. 
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Рисунок 4.7 – Модель процедури сертифікації програмних продуктів 
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Розробник подає заявку для проведення сертифікації продукції. Заявка 

повинна містити [69]: 

- найменування та адресу розробника, а також, у разі подання заявки 

уповноваженим представником – його найменування та адресу; 

-  письмову заяву про те, що подібна заявка не була подана в інший 

призначений орган; 

-  програмну документацію.  

Специфікація оцінювання включає вимоги до зовнішньої якості та 

вимоги до внутрішньої якості. План оцінювання (процедури збирання даних, 

специфікація графіків часу, обов’язків і використовування інструментарію 

збирання і аналізування даних, специфікація вимог до точності вимірювання 

та статистичних моделей) містить планування зовнішнього оцінювання і 

планування внутрішнього оцінювання. Виробник повинен вказати 

застереження щодо сумісності з інтерфейсами та програмами (в разі 

потреби). 

До заявки повинні, додаватися [69]:  

- ПП на магнітному носії;  

- підтвердні документи. Ці  підтвердні документи  повинні зазначати 

всі використані документи, особливо, якщо відповідні стандарти з переліку 

національних стандартів не були застосовані повністю. Підтвердні 

документи  повинні містити, якщо необхідно, результати випробувань, 

проведених згідно з іншими відповідними технічними специфікаціями 

відповідною лабораторією виробника або від його імені та під його 

відповідальність - іншою випробувальною лабораторією. 

За результатами розгляду заявки ООВ готує Договір на проведення 

робіт із сертифікації  та рішення  за заявкою для проведення сертифікації ПП 

за регламентованою [69] формою. Наказом керівника ООВ створюється 

комісія для проведення робіт із сертифікації, яка розглядає заявку та технічну 

документацію і розробляє План для діяльності із сертифікації. За 
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результатами проведення експертизи технічної документації та  підтвердних 

документів для ідентифікування ПП оформляється висновок. Відбір зразка 

ПП ООВ  оформляє Актом відбору зразків. ООВ стосовно  зразка повинен 

ідентифікувати ПП і визначити елементи, які були розроблені у відповідності 

з чинними положеннями відповідних стандартів з переліку національних 

стандартів та елементи, які були розроблені у відповідності з іншими 

відповідними технічними специфікаціями. За результатами перевірки 

оформляється Акт ідентифікації [69]. 

Відібраний та ідентифікований ПП направляється на випробування у 

ВЛ (ВЦ) для проведення випробувань на відповідність  вимогам 

нормативних документів. За результатами перевірки та випробувань ООВ 

складає Звіт за результатами сертифікації. Якщо ПП відповідає вимогам 

нормативних документів, ООВ видає розробнику сертифікат відповідності, в 

якому зазначаються найменування і адреса виробника, висновки експертизи, 

умови чинності сертифіката (якщо такі є) та  дані, необхідні для ідентифікації 

ПП [69]. До сертифіката відповідності можуть додаватися один або кілька 

додатків. У разі, якщо ПП не відповідає відповідним вимогам, ООВ 

відмовляє у видачі сертифіката відповідності та повідомляє про це заявника з 

наданням детальних причин своєї відмови. У свою чергу, ООВ інформує 

Мінекономрозвитку України  про видані або скасовані ним сертифікати 

відповідності та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на 

запит Мінекономрозвитку України надає йому перелік таких сертифікатів 

та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких ООВ відмовив або які він 

призупинив чи встановив щодо них інші обмеження. 

Мінекономрозвитку України, відповідні органи ринкового нагляду та 

інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію 

сертифікатів відповідності та/або додатків до них, технічної документації та 

результатів досліджень, проведених призначеним органом.  
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ООВ та виробник зобов'язані зберігати копію сертифіката 

відповідності, його додатків і доповнень, а також технічну документацію, 

включаючи подану виробником документацію, до закінчення терміну дії 

такого сертифіката.  

Наступним етапом є процедура наглядання за сертифікованою 

продукцією (рис. 4.8) [69].  

 

Рисунок 4.8 – Модель процедури наглядання за сертифікаційною продукцією 

 

Наглядання за сертифікованою продукцією проводиться на протязі 

усього терміну дії сертифіката відповідності і може бути як плановим так і 

позаплановим. Обсяги, порядок і періодичність наглядання встановлюються 
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ООВ. При цьому контрольні випробування продукції повинні здійснюватися 

не рідше одного разу на рік. Контрольні випробування зразків сертифікованої 

продукції з метою наглядання проводяться у випробувальних лабораторіях, 

акредитованих в установленому порядку. Наглядання за сертифікованою 

продукцією здійснюється шляхом проведення періодичних контрольних 

випробувань зразків продукції. В цьому випадку наглядання містить такі 

етапи [69]: 

- оформлення ООВ завдання на проведення нагляду; 

- відбір зразків продукції та їх ідентифікація (з оформленням актів 

відбору та ідентифікації); 

- контрольні випробування продукції; 

- складання звіту з наглядання та ознайомлення з ним виробника. 

За результатами наглядання ООВ може припинити дію сертифіката  

відповідності у разі: 

- наявності рекламацій та претензій на сертифіковану продукцію; 

- невиконання заявником пропозицій ООВ за результатами нагляду; 

- невиконання заявником умов ліцензійної угоди; 

- відмови заявника від оплати робіт з нагляду. 

Рішення ООВ про припинення дії сертифіката  відповідності у 

письмовій формі доводиться до відома заявника та Мінекономрозвитку 

України. Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту зміни його 

статусу в Реєстрі ООВ на «не чинний». 
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4.5 Висновки до четвертого розділу 

 

1. Удосконалено методи побудови дерев властивостей, шляхом 

наведення на них числових характеристик якості і формування на їх основі 

«дерев якості», що дало змогу візуально оцінити рівень якості оціночних 

елементів, метрик, критеріїв та факторів якості. 

2. Розроблено метод побудови «дерев вимірювальних характеристик 

якості» на основі результатів вимірювання числових показників програмного 

забезпечення засобів вимірювальної техніки, що дало можливість оцінити 

вплив часових параметрів на якісні характеристики ПП. 

3. Запропоновано практичну реалізацію методів оцінки якісних 

показників ПП шляхом розроблення методики оцінки програмного 

забезпечення еталонних повірочних установок лічильників газу. 

4. Розроблено процедуру, що дає можливість здійснення 

сертифікаційних випробувань ПП засобів вимірювальної техніки. 

 

Основні наукові результати, які знайшли відображення в даному 

розділі, опубліковані автором в працях [1, 2, 5, 7, 9, 16]. 

 



 

 

 

124 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання досліджень отримані нові науково обґрунтовані 

теоретичні і експериментальні результати, що в сукупності є значним 

досягненням для вирішення науково-прикладної задачі у галузі кваліметрії – 

оцінки якості програмного забезпечення засобів вимірювань шляхом 

розроблення нових та вдосконалення існуючих методів визначення якісних 

показників ПП, що має важливе значення при здійсненні сертифікації ПЗ. 

На основі проведених аналізу та досліджень отримані такі нові наукові 

та прикладні результати: 

1. Розроблено модель кваліметричної шкали ПП на основі ряду 

Фібоначчі з числовими поділками 1; 0,618; 0,382; 0,236; 0,146; 0, що у 

порівнянні із рівномірною інтервальної шкалою, та шкалою, побудованою на 

основі функції Харрінгтона, краще описує співвідношення кількісних оцінок 

(СКВ: 1,18; 2,15; і 1,55 відповідно) у випадку апроксимації лінійною 

функцією. 

2. Розроблені нові принципи побудови «Дерев якості» та «Дерев 

вимірювальних характеристик якості», відмінністю яких від існуючих 

методів побудови дерев властивостей є відповідність довжини їх «гілок» 

числовим значенням характеристик якісних показників, що дає змогу 

візуально оцінити рівень якості оціночних елементів, метрик, критеріїв, 

факторів, узагальненого показника якості. 

3. Удосконалено ієрархічну структуру показників якості ПП, 

наведених у національних і міжнародних нормативних документах, та 

розроблені методи визначення цих показників, що дозволяє адаптувати ці 

нормативні документи для сертифікації програмних продуктів. 
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4. Розвинені методи оцінки якісних показників програмного 

забезпечення шляхом формування узагальненого показника якості в умовах 

невизначеності, що дає можливість здійснювати порівняння однотипних ПП. 

Експериментально визначено узагальнений показник якості для 

407368.00001-01 «Програма перевірки побутових лічильників газу», який 

становить Q=0,785. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 – Дерево властивостей програмного продукту 407368.00001-01 

«Програма перевірки побутових лічильників газу» 

Шифр і назва 
метрики 

Оцінка 
Крите-

рій 

Оцінка 

Ф
ак

то
р

 Оцінка 

 

Оцінка 

Е 
З
П 

Х Е 
З
П 

Х 
Е 

З
П 

Х 
Е 

З
П 

Х 

Н01 Засоби 
відновлення 
при помилках 
на вході 

0,21 2 2 

1
.1

 С
ті

й
к
іс

ть
 

ф
у
н

к
ц

іо
н

у
в
ан

н
я
 

0,16 2 1 

1
 Н

ад
ій

н
іс

ть
 

0,66 5 4 

У
за

га
л
ь
н

ен
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
 я

к
о
ст

і 

0,79 5 4 

Н02 Засоби 
відновлення 
при збоях 
обладнання 

0 1 1 

Н03 
Реалізація 
управління 
засобами 
відновлення 

0,12 1 1 

Н04 
Функціонува
ння в заданих 
режимах 

0,50 4 3 

1
.2

 
Р

о
б

о
то

зд
ат

н
іс

ть
 

0,50 4 3 Н05 Забезпе-
чення оброб-
ки заданого 
об'єму 
інформації 

0,50 4 3 

С02 
Складність 
архітектури 
проекта 

0 1 1 

2.1 
Струк
тур-
ність 

0 1 1 

2
 С

у
п

р
о
в
о
д

ж
у
в
ан

іс
ть

 

0,58 4 3 

С04 
Експертиза 
прийнятої 
системної 
ідентифікації 

0 1 1 

2
.2

 П
р
о
ст

о
та

 к
о
н

ст
р
у
к
ц

ії
 

0,12 1 1 

С05 
Використанн
я основних 
логічних 
структур 

0 1 1 

С06 Дотри-
мання прин-
ципу низ хід-
ного програ-
мувавня 

0,35 3 2 

С07 Комента-
рі обгрунту-
вання деком 
позиції 
програм при 
кодуванні 

0,30 3 2             



 
 

 

137 

Продовження таблиці А.1 
С08 
Коментарі 
логіки 
програм 
проекту 

0,23 2 2 

2
.3

 Н
аг

л
я
д

н
іс

ть
 

0,14 1 1 

    

    

С09 
Оформлення 
тексту 
програми 

0,10 1 1 

С10 Простота 
кодування 

0,50 4 3 

С15 Повнота 
документації 
фази проекту-
вання 

0,25 3 2 

2
.5

 П
о
в
н

о
та

 д
о
к
у
м

ен
та

ц
ії

 

0,31 3 2 

С16 Повнота 
документації 
фази 
реалізації 

0,21 2 2 

С17 Повнота 
документації 
фази 
тестування 

0,17 2 1 

С18 Повнота 
документації 
фази 
виготовлення 

0,25 3 2 

З01 Освоєння 
роботи 
програмного 
засобу 

0,23 2 2 

3
.1

 Л
ег

к
іс

ть
 з

ас
в
о
єн

н
я
 

0,18 2 1 

3
 З

р
у
ч
н

іс
ть

 в
и

к
о
р
и

ст
ан

н
я
 

0,93 5 5 

З02 
Документація 
для освоєння 

0,35 3 2 

З03 Повнота 
користуваць-
кої доку-
ментації 

0,24 2 2 

З04 Точність 
користуваць-
кої доку-
ментації 

0,25 3 2 

3
.2

 Д
о
ст

у
п

н
іс

ть
 

п
р
о
гр

ам
н

и
х
 д

о
к
у
м

ен
ті

в
 

0,41 4 3 

З05 Зручність 
користуваць-
кої доку-
ментації 

0,25 3 2 

З06 Технічне 
виконання 
користуваць-
кої доку-
ментації 

0,22 2 2 

З07 
Прослідкову-
ваність 
варіантів 
користуваць-
кої доку-
ментації 

0,25 3 2 
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Продовження таблиці А.1 

З08 
Експлуатація 

0,20 2 1 

3
.3

 З
р
у
ч
н

іс
ть

 
ек

сп
л
у
ат

ац
ії

 і
 

о
б

сл
у
го

в
у
в
ан

н
я
 

0,34 3 2     

    

З09 
Керування 
меню 

0,20 2 1 

З10 Функція 
HELP 

0,10 1 1 

З11 
Керування 
даними 

0,10 1 1 

З12 Робочі 
процедури 

0,20 2 1 

Е01 
Функціональ-
на авто-
матизація 

0,18 2 1 
4
.1

 Р
ів

ен
ь
 

ав
то

м
ат

и
за

ц
ії

 

0,21 2 2 

4
 Е

ф
ек

ти
в
н

іс
ть

 
0,98 5 5 

Е02 
Автоматиза-
ція інтер-
фейссів 

0,30 3 2 

Е03 
Автоматиза-
ція контролю 

0,14 1 1 

Е04 
Ефективність 
виконання 

0,35 3 2 

4.2 
Тимча
сова 
ефек-
тив-
ність 

0,39 4 3 

Е06 
Стаціонарна 
ресурсоєм-
ність 

0,60 4 3 

4
.3

 
Р

ес
у
р
со

єм
н

іс
ть

 

0,39 4 3 
Е07 
Динамічна 
ресурсоєм-
ність 

0,40 4 3 

Г02 Простота 
архітектури 
проекту 

0,10 1 1 

5
.1

 Г
н

у
ч
к
іс

ть
 

0,31 3 2 

5
 У

н
ів

ер
са

л
ь
н

іс
ть

 

0,78 5 4 

Г03 
Складність 
архітектури 
проекту 

0,17 2 1 

Г04 
Складність 
структури 
коду програм 

0,09 1 1 

Г05 
Застосування 
стандартних 
протоколів 
зв'язку 

0,17 2 1 

Г06 
Застосування 
стандартних 
інтерфейсних 
програм 

0,17 2 1 
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Продовження таблиці А.1 
Г07 
Залежність 
від викорис-
товуваного 
комплексу 
технічних 
засобів 

0,26 3 2 
5.2 
Мо-

більні-
сть 

0,27 3 2 

    

    

Г08 
Залежність 
від базового 
програмного 
забезпечення 

0,12 1 1 

Г10 Простота 
кодування 

0,17 2 1 

5
.3

 М
о
д

и
ф

і-
к
о
в
ан

іс
ть

 

0,20 2 1 

Г11 Кількість 
коментарів 

0 1 1 

Г12 Якість 
коментарів 

0,08 1 1 

Г13 Викорис-
тання опи-
сувальних 
засобів мови 

0,10 1 1 

Г14 Незалеж-
ність модулів 

0,16 2 1 

Ф01 Повнота 
реалізації 
розробника 

0,36 3 2 

6
.1

 
П

о
в
н

о
та

 
р
еа

л
із

ац
ії

 

0,13 1 1 

6
 Ф

у
н

к
ц

іо
н

ал
ьн

іс
ть

 

0,57 4 3 

Ф02 Повнота 
програмної 
документації 

0,17 2 1 

Ф03 
Несупереч-
ність доку-
менттації 
розробника 

0,08 1 1 

6
.2

 У
зг

о
д

ж
ен

іс
ть

 

0,11 1 1 

Ф04 
Несупереч-
ність програ-
ми 

0,14 1 1 

Ф05 
Однотипність 
інтерфейсів 
між моду-
лями і корис-
тувачами 

0,06 1 1 

Ф06 
Однотипність 
кодування 

0,08 1 1 

Ф07 
Відповідність 
документтації 
стандартам 

0,15 2 1 

Ф08 
Відповідність 
програмних 
засобів 
стандартам 
програмував-
ня 

0,10 1 1 
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Продовження таблиці А.1 
Ф09 Відпо-
відність 
програмного 
засобу доку-
ментації 

0,14 1 1     

        

Ф11 Реалі-
зація всіх 
рішень 

0,25 3 2 
6.3 

Логіч-
на ко-
рект-
ність 

0,15 2 

1 

Ф12 
Відсутність 
явних 
помилок і 
достатність 
реквізитів 

0,50 4 3 

Ф13 Повнота 
динамічного 
тестування 

0,17 2 1 

6
.4

 
П

ер
ев

ір
ен

і
ст

ь
 

0,15 2 
Ф14 Повнота 
статичного 
тестування 

0,50 4 3 

Ф15 
Аутентифіка-
ція елементів 
систем 
обробки 
даних 

0 1 1 

6
.5

 З
ах

и
щ

ен
іс

ть
 

0,06 1 1 
Ф16 
Керування 
доступом 

0,06 1 1 

Ф17 
Протоколюва
ння звернень 

0,15 2 1 

Ф18 
Криптографіч-

ний захист 
0 1 1 

 

Примітка. Е, ЗП, Х – оцінки: експертна, за правилом «Золотого 

перетину» та на основі функції Харрінгтона відповідно. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 – Дерево вимірюваних характеристик програмного продукту 

407368.00001-01 «Програма перевірки побутових лічильників газу» 

Шифр і назва 
метрики 

Оцінка 
Фактор 

Оцінка 

 

Оцінка 

Е 
З
П 

Х Е 
З
П 

Х 
Е 

З
П 

Х 

Н01 Оцінка 
граничних 
результатів 
вимірювання 
вхідних даних на 
належність до 
промахів 

0,942 5 5 

1
 Н

ад
ій

н
іс

ть
 

0,987 5 5 

У
за

га
л
ь
н

ен
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
 я

к
о
ст

і 

0,951 5 5 

Н02 Показник 
стійкості до 
спотворюваних 
дій 

0,99975 5 5 

Н04 Оцінка по 
тривалості 
перетворювання 
вхідного набору 
даних у вихідний 

1 5 5 

Н05 Ймовірність 
безвідмовної 
роботи 

0,99975 5 5 

С01 
Використання 
середньостатис-
тичних або 
приблизних 
значень 
параметрів, які не 
вимірюються 

1 5 5 

2
 С

у
п

р
о
в
о
д

ж
у
в
ан

іс
ть

 

1 5 5 
С02 Відхилення 
результатів 
обчислень 
програмою у 
випадку 
використання 
числових методів, 
що відрізняються 
від описаних в 
програмній 
документації 

1 5 5 
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Продовження таблиці В.1 
З01 Достатність 
отриманої 
інформації для 
продовження 
роботи 

0,83 5 5 
3 Зручність 
використан-

ня 
0,83 5 5 

    

Е01 Кількість 
знаків після коми 
в результатах 
обчислень 

0,97 5 5 

4
 Е

ф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

0,991 5 5 Е02 Час 
виконання 
програми 

1 5 5 

Е03 Час реакції і 
відповідей 

1 5 5 

Г01 Оцінка 
залежності 
функціонування 
програми від 
спеціальних 
пристроїв вводу–
виводу 

0,87 5 5 

5
 У

н
ів

ер
са

л
ь
н

іс
ть

 

0,87 5 5 

Ф01 Відсутність 
суперечностей у 
виконанні 
алгоритмів 

1 5 5 
6 Функціо-
нальність 

1 5 5 
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1 ОБ’ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ 

Програма повірки побутових лічильників газу (шифр 407368.00001–01) 

призначена для керування роботою повірочної установки та обчислення 

метрологічних характеристик побутових лічильників газу мембранного та 

роторного типів (далі за текстом – лічильників) під час їх випробувань, 

метрологічної атестації, повірки, налаштування, вхідного контролю. 

 

2 МЕТА ВИПРОБУВАНЬ 

Метою випробування Програми повірки побутових лічильників газу є 

експериментальне визначення фактичних (досягнутих) характеристик 

властивостей програмного засобу, на основі яких можна зробити висновок 

про придатність програмного засобу для використання за його призначенням. 

 

3 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМИ 

Обробка даних, що надходять від ЕЛГ, датчика ДІБ, встановленого під 

роторним побутовим лічильником, датчиків температури і тиску, про-

водиться за допомогою програми, розробленої згідно з вимогами нор-

мативних документів на повірку лічильників, а результати перевірки 

(значення похибки кожного лічильника при заданій об'ємній витраті) 

відображуються на екрані монітора ПЕОМ. 

При роботі з програмним забезпеченням категорично заборонено: 

– вносити зміни в структуру записів програми і в саму програму; 

– змінювати тексти файлів; 

– форматувати вінчестер або інший носій даних. 

ПЕОМ установки повинне розміщуватись в місці, зручному для 

технічного персоналу, який працюватиме на установці, і розміщуватись на 

такій відстані від стенду, щоб можна було підключити роз'єми інтерфейсного 

кабелю і кабельного джгута каналів вимірювання температури, тиску і 

об'ємної витрати. 
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Програма повинна постачатися встановленою на жорсткий диск 

ПЕОМ. Резервна копія програми повинна бути записана на окремому 

компакт-диску і входити в комплект постачання.  

Транспортування і зберігання компакт-дисків повинно відповідати 

вимогам чинних нормативних документів, що на них поширюються. 

 

4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Комплект програмної та експлуатаційної документації на програмні 

засоби, що входять до складу обчислювальних компонентів еталонної 

повірочної установки наступний: 

- технічне завдання; 

- специфікація; 

- програма і методика випробувань; 

- опис програми; 

- формуляр; 

- опис застосування; 

- настанова оператору; 

- настанова з технічного обслуговування. 

 

5 ЗАСОБИ І ПОРЯДОК ВИПРОБУВАНЬ 

Для випробувань можуть використовуватися технічні засоби 

обчислювальної техніки характеристики яких не гірші за характеристики 

засобів обчислювальної техніки, на яких встановлюється програма. 

Випробування програмного засобу виконуються з метою вирішення 

питання про доцільність використання програмного засобу за призначенням. 

Про готовність програмного засобу до випробувань розробник 

програмного засобу повідомляє організацію, що проводить випробування. 

Випробування програмного засобу можуть провадитися на технічних 

засобах замовника, виконавця або незалежної випробувальної установи. 
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На випробування подаються документи, перелік яких наведений в 

Технічному завданні на розробку програмного засобу та розділі 4 даного 

документа. 

Результати випробувань програмного засобу оформлюються 

протоколом випробувань. 

 

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

Вимірювальний метод базується на отримуванні інформації про 

властивості і характеристики програмного засобу з використанням технічних 

і програмних засобів вимірювань. 

Реєстраційний метод ґрунтується на отримуванні інформації під час 

випробувань або функціонування програмного засобу, коли реєструються і 

підраховуються певні події, наприклад моменти часу і кількість збоїв і 

відмов, час передачі керування від модуля до модуля, час початку і кінця 

роботи. 

Розрахунковий метод базується на використанні теоретичних і 

емпіричних залежностей статистичних даних, які накопичуються під час 

випробувань програмного засобу. 

Визначення значень показників якості програмного засобу експертним 

методом здійснюється групою спеціалістів-експертів, компетентних в даній 

предметній галузі, на основі використання їх інтуїції та досвіду. 

 

7 ОБРОБКА, АНАЛІЗ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 

Оцінка якості програмних засобів включає вибір номенклатури 

показників, їх оцінку і зіставлення значень показників, отриманих в 

результаті порівняння із базовими значеннями. 

Показники якості об'єднані в систему із чотирьох рівнів. Кожен   

вищестоящий рівень містить як складові показники нижчестоящих рівнів. 

Допускається вводити додаткові показники кожному з рівнів. 
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Для забезпечення можливості отримання інтегральної оцінки по групах 

показників якості використовують фактори якості (1-й рівень). 

Кожному фактору якості відповідає певний набір критеріїв якості 

(комплексні показники - 2-й рівень). 

Критерії якості визначають однією або декількома метриками (3-й 

рівень). Якщо критерій якості визначається однією метрикою, то рівень 

метрики опускається. 

Метрики складаються із оціночних елементів (одиничних показників - 

4-й рівень), що визначають задану в метриці властивість. Кількість оціночних 

елементів, що входять в метрику не обмежена. 

Вибір оціночних елементів в метриці залежить від функціонального 

призначення оціночного елементу і визначається з урахуванням даних, 

отриманих при проведенні випробувань різних видів. 

Для накопичення інформації про оціночні елементи формується 

довідник оціночних елементів на основі раніше отриманих даних про якість 

аналогічних програмних засобів. 

В процесі оцінки якості програмних засобів на кожному рівні (крім 

рівня оціночних елементів) проводяться обчислення показників якості 

програмних засобів.  

Загальна оцінка програмних засобів формується експертами із набору 

отриманих значень оцінок факторів якості. 

Для оцінки якості програмних засобів різного призначення методом 

експертного опитування складається таблиця значень базових показників 

якості. 

Кожен показник якості характеризується двома параметрами – 

кількісним значенням і ваговими коефіцієнтами . 

Сума вагових коефіцієнтів  приймається рівною 1. 

 

)( ijV

)( ijV
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.                                               (1) 

 

Визначення усередненої оцінки  оціночного елемента за 

декількома його значеннями  здійснюється за формулою: 

,                                                 (2) 

 

де - кількість значень оціночного елемента (ОЕ); 

- порядковий номер метрики; 

 - порядковий номер ОЕ. 

Підсумкова оцінка -ї метрики -го критерію здійснюється за 

формулою: 

ОЕ

Q

i

kq

jk
Q

M

P

ОЕ


 1M ,                                              (3) 

 

де ОЕQ  - кількість ОЕ в k -ій метриці. 

Абсолютні показники критеріїв i -го фактору якості визначаються за 

формулою: 

,                                            (4) 

 

де - кількість метрик, що відноситься до -го критерію. 

Відносний показник -го критерію -го фактору якості визначається 

за формулою: 

 

1
1
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                                                   (5) 

Фактор якості  визначається за формулою: 

 

,                                           (6) 

 

де - кількість критеріїв, що відносяться до -го фактору. 

Вектор вагових коефіцієнтів  за методом ранжування визначається за 

формулою:  

.                                                  (7) 

 

Узагальнений показник якості ПЗ подається у вигляді адитивної 

функції: 

 

,                                       (8) 

а результати, отримані за даною формулою, перетворюють у п’ятибальну 

оцінку на основі ряду Фібоначчі («Золотого перетину») за шкалою, 

наведеною на рис. 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Шкала на основі ряду Фібоначчі («Золотого перетину») 
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Додаток Д  

Акт впровадження результатів дисертаційної роботи у Науково-

дослідній лабораторії випробувань програмних засобів Галицької 

Академії 
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Додаток Е 

Акт впровадження результатів дисертаційної роботи у ІВФ «Темпо» 
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Додаток Ж  

Довідка про впровадження результатів дисертаційної роботи у 

навчальний процес Університету Короля Данила  
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